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S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Wojciech Iwańczak

Obraz Čechů v polské medievistice∗

The Image of the Czechs in Polish Medieval Studies

The study depicts the changing image of the Czech lands in Polish medieval studies of 
the last two centuries. It was much impacted by the negative stereotype, the beginning 
of which goes back to the period of the seventeenth century sarmatism. Two centuries 
later the Czechs and the Polish were divided by their different relationship to Russia. 
To the Polish, Russia was the number one enemy, to the Czechs, on the other hand, 
frequently an ally within the frame of Slavic unity. The inter-war years were domi-
nated by the Polish-Czech tensions related mainly to quarrels over the border line. 
Following World War II, the image of the Czechs was marked by ideologization but in 
recent years a number of works have been written reflecting the role of our southern 
neighbour in relevant context and without extra-scientific emotions.

Key words: sarmatism, panslavism, stereotype, ideologization, objectivism

Česko-polské sousedství procházelo různými fázemi a během staletí 
bylo plné všemožných zvratů. V dějinách tohoto sousedství najdeme vlast-
ně všechno nebo skoro všechno, co se mohlo odehrát ve vztazích zemí, 
jejichž vztahy oscilují mezi dvěma krajními póly: sympatií a nenávistí. Mezi 
oběma národy existovalo a existuje mnoho podobných vlastností, které 
by měly usnadňovat jejich sblížení, avšak složité historické osudy způso-
bily, že postoj Poláků k Čechům má daleko k jednoznačnosti, a to i dnes. 
Obdobné by to bylo, kdybychom se podívali na vztah Čechů k Polákům. 
Složitost této historické materie se samozřejmě odrazila také v názorech 
polské historiografie na sousední národ. Tyto názory byly pochopitelně 
podmíněny aktuálními politickými událostmi, dominantními tendencemi 
a potřebami zhusta mimovědeckými. 

Tématem této skici je pokus o rekonstrukci obrazu českých zemí doby 
středověku, i když nejen této doby, utvářeného spisy polských badatelů 
uplynulých dvou staletí. Realita meziválečného Polska a také období po 
skončení 2. světové války se všemi svými specifiky samozřejmě zanechaly 
na těchto názorech nesmazatelnou stopu, abychom však pochopili fenomén 

*  Text obdobného znění byl poprvé vydán v německé verzi: I w a ń c z a k ,  Woj-
ciech: Das Bild des Nachbarn. Die Tschechen im Mittelalter in der Deutung der polnischen 
Mediävistik des 20. Jahrhunderts. In: Die Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der 
Moderne. Hgg. Natalie Fryde, Pierre Monnet, Otto Gerhard Oexle, Leszek Zygner. Göttingen 
2006, s. 181–199.
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stereotypu Čecha v polském povědomí, stereotypu obsahujícího mnoho 
kritických akcentů, musíme se posunout v čase o něco více zpět. To, co se 
stalo v novověku a v 19. století ve sféře „nadstavby“ mělo přeci ohromný 
vliv na názory formulované badateli 20. století, i když musíme mít na pa-
měti, že tyto názory byly z valné části odrazem aktuálních vztahů ve světě 
politiky. Zdá se, že se negativní stereotyp Čecha v polském veřejném mínění 
v konečné podobě konstituoval v 1. polovině 19. století. Kořeny tohoto jevu 
však sahají zřejmě hlouběji, přinejmenším do 17. století, přesněji k sarma-
tismu. Tehdejší polská šlechta, jejíž nebývalá početnost byla specifickým 
fenoménem i v evropském měřítku, vytvořila tuto originální ideologii, jež 
se tak výrazně odrazila v kultuře a společenském životě země. Podstaty věci 
se dotkl zřejmě Andrzej Borowski, jenž konstatoval: „Musíme totiž důsledně 
setrvat na takovém jeho chápání [sarmatismu], jež ztotožňuje sarmatismus spíše 
s národním vědomím polské šlechty. Sarmatismus byl kromě toho také formou 
jejího evropského vědomí, založenou na náboženské vazbě na Řím, na latinské 
tradici a spíše italské než německé kulturní orientaci. A z tohoto důvodu právě 
sarmatismus onu jinověreckou polsko-českou vazbu zcela marginalizoval.“

Stěží se lze vyhnout myšlence, že právě působení tradice sarmatismu 
mělo v dlouhodobém měřítku vliv na pozdější prohloubení vzájemné ne-
chuti, nedůvěry, občas přímo antipatie, každopádně specifické „čechofobie“, 
kterou vyjadřuje prohlášení, jež je možno občas zaznamenat ještě i dnes: 
„A já stejně nemám Čechy rád.“1

Do 19. století vstoupily Polsko a české země zcela odlišným způso-
bem. Šlechta, jež je přirozeně společenskou vrstvou, která je předurčena 
kultivovat tradice spjaté s národem a jeho nezávislostí, hrála v českých 
zemích již od doby porážky na Bílé hoře v roce 1620 stále menší roli. 
V českém národním obrození v 19. století tedy sehrála nutně nevýznamnou 
roli. Zde je třeba mít na paměti, že v českých zemích proces germanizace 
pokročil mnohem dále než v Polsku. Češi byli v mnohem větší míře než 
Poláci plebejským národem, který pocházel z venkova a který také naplnil 
rozvíjející se města a poskytl ruce k práci v intenzivně se rozvíjejícím prů-
myslu. Národní obrození Češi založili na bázi úporné „organické práce“ 
uskutečňované v rámci existujícího práva, soustřeďovali se na podporu 
školství, vědecké a literární činnosti. Národ, malý ve srovnání s Polskem, 
byl vzdálen étosu konspirace a národních povstání. V takovém postoji 
spatřoval nevyhnutelnou porážku, tragédii a zmar. Šlechtou podněcovaná 
polská ozbrojená povstání byla českými vlivnými a názorotvornými kruhy 
považována za jevy zhoubné, ba přímo sebevražedné. 

K tomu se přidružila také zcela odlišná politická orientace obou zemí, 
jež byla v rozporu s mnoha činiteli spojujícími oba národy. Z těchto čini-

1 B o r o w s k i ,  Andrzej: Bracia Czechowie a sarmatyzm. Polsko-czeskie sąsiedztwo 
literackie. In: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju. Ed. Jerzy Wyrozumski. 
Kraków 1998, s. 91.
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telů je třeba připomenout tradici o přijetí křesťanství z českých zemí nebo 
jejich prostřednictvím, etnickou blízkost potvrzenou středověkou pověstí 
o bratrech Lechovi a Čechovi, jež stáli u zrodu obou národů, Jagellonce 
panující v obou zemích či podobnost jazyka. Poslední skutečnosti byla 
věnována pozornost již relativně brzy, v době, kdy se český jazyk nacházel 
ve srovnání s polštinou, jež teprve dělala své první krůčky, v mnohem roz-
vinutější fázi. Autor české Zbraslavské kroniky, která pochází z 1. poloviny 
14. století, napsal v souvislosti s rokem 1300, kdy se vlády v Polsku ujal 
český Václav II., že „se budou těšit vládě jednoho monarchy ti, kteří se nemnoho 
liší nářečími jazyka slovanského. Neboť ti, kdož hovoří stejným jazykem, jsou 
mezi sebou obvykle spjati těsnějšími vazbami lásky“.2 Převaha češtiny nad 
polštinou, a to i při zachování podobnosti obou jazyků, byla pozorována 
poměrně dlouho. Potvrzují to jazykovědná bádání, jež prokázala neobvykle 
silné vlivy češtiny na polský jazyk.3 Łukasz Górnicki v 16. století dokonce 
navrhoval, aby byla spisovná polština obohacena výpůjčkami z češtiny, „a to 
proto, že ona sama je u nás oblíbena a uznána za nejkrásnější.“  4 Jan Amos 
Komenský, vyhnaný z českých zemí v 17. století, potvrzoval blízkost obou 
jazyků poznámkou, že neví, zda má češtinu a polštinu považovat za jeden 
nebo za dva jazyky.5 Dodejme také, že dle názoru literárních historiků se 
na celém západoslovanském území pouze dvě literatury, a to právě česká 
a polská, vyznačují vývojovou kontinuitou od středověku do 18. století. 
Tato skutečnost je podstatně odlišuje od literatur sousedních národů.6 

Všechny tyto předpoklady pro polsko-české sblížení a spolupráci však 
musely ustoupit zásadním odlišnostem v politické orientaci. Oba národy 
by jakožto Slované měly teoreticky čelit náporu germánského živlu, avšak 
jablkem sváru se stal vztah k Rusku. Soudili-li Češi, že právě Rusko, ský-
tající záruku překonání těžkých časů nesvobody, se má postavit do čela 
hnutí slovanských států, pak je Poláci považovali za úhlavního nepřítele. 
„Otec českého národa“ František Palacký otevřeně nabádal k tomu, aby se 
Poláci obětovali pro dobro všech slovanských národů a souhlasili s uza-
vřením věčné unie s Ruskem. Takový postoj byl pro Poláky samozřejmě 
nepřijatelný. Na zvláště ostrou kritiku narazila „pouť“ Palackého a Františka 
Riegera v roce 1867 na „slovanský sjezd“ do Moskvy, kde byl Palacký 
s poctami přijímán kruhy ruských panslavistů a kde získal také audienci 

2 Chronicon Aulae regiae. Ed. Josef Emler. Fontes rerum Bohemicarum 4. Praha 1884, 
s. 81: „Convenient enim in rege et sub uno gaudebunt principe, qui non multum dissonant in idi-
omate Slavice lingue. Nam qui idem linguagium locuntur, plerumque amoris se arcioris nexibus 
complectuntur.“
3 Srov. O r ł o ś ,  Teresa Zofia: Polsko-czeskie związki językowe. Kraków 1980; t á ž : 
Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych. Kraków 1993.
4 G ó r n i c k i ,  Łukasz: Dworzanin polski. Ed. Roman Pollak. Wrocław 1954, s. 75.
5 M a g n u s z e w s k i ,  Józef: Literatura polska a literatura czeska do połowy XVIII 
wieku. In: Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie. Edd. Teresa 
Michałowska, Jerzy Ślaski. Wrocław 1977, s. 132 nn.
6 Tamtéž, s. 112.
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u cara.7 Tento rusofilský postoj Čechů trval velmi dlouho, přežil i druhou 
světovou válku a naši sousedé se z něj vyléčili až v době stalinismu, a pak 
definitivně až v roce 1968. 

Je třeba mít na paměti, že v 19. století sehrály na polském území zásad-
ní roli rozdíly mezi jednotlivými zábory. V rakouském záboru, v Haliči, byla 
nechuť k Čechům způsobena do značné míry úředníky české národnosti, 
jež tam pracovali. Badatelka, jež zkoumala vztah autorů polských memoárů 
k Čechům v 19. století, konstatuje: „Skupina úředníků, byrokratizovaný ele-
ment zbavený pochopení pro polské záležitosti, se velkou měrou zasloužila o vznik 
nepřátelských polských postojů, jež byly zpočátku cíleny jen na ni, avšak během 
doby prošly generalizací a staly se stereotypy spojovanými s Čechy jako tako-
vými... Nepříznivé názory na Čechy mohly vyplývat také z germanofobie doby 
dělení Polska, jež byla v zemi rozervané Pruskem a Rakouskem přirozeným jevem. 
Češi, známí v Haliči jako lidé sloužící zájmům uchvatitelského rakouského státu, 
pronásledující v jeho jménu polskost, užívající němčinu, která byla nesrozumitelná 
pro většinu obyvatelstva, byli pro Poláky elementem nepřátelským a cizím.“  8 Ve 
druhé polovině 19. století, kdy Halič získala autonomii, se situace zásadním 
způsobem změnila. Rakouští úředníci včetně úředníků českého původu 
již více nepůsobili těžkosti, protože do úřadů byli dosazeni Poláci, kteří 
budovali správu polskou, avšak loajální k habsburské moci.

Staletí nesvobody skončila pro oba národy v roce 1918 získáním ne-
závislosti. Mohlo by se zdát, že v této situaci Poláci a Češi vyvinou společné 
úsilí na obranu a pro upevnění suverénní existence malých států střední 
Evropy. Dopadlo to, jak známo, jinak. Souhra různých antagonismů, mezi 
nimiž sehrály klíčovou roli hraniční spory, způsobila, že prakticky v celém 
meziválečném období nebyly polsko-české vztahy přátelské. Tento fakt 
se odráží v tehdy formulovaných postojích. Charakteristickou publikací je 
publicistická brožura Franciszka Dudy vydaná v roce 1919 v Těšíně, a tedy 
v samém epicentru polsko-českého konfliktu. Je dobrým příkladem toho, 
jak lze vytvořit vizi minulosti s cílem uspokojit aktuální politické potřeby. 
Již název tohoto dílka je velmi výmluvný: „Česká národní povaha (jak se 
projevuje ve vztahu k okolí a k Polsku zvláště) jakož i kritický pohled na odpo-
vídající stránky povahy polské“. Duda podává přehled polských středověkých 
pramenů – počínaje Gallem – a vyjímá z nich kritické názory na Čechy. Du-
dova práce měla sloužit – jak to formuluje sám autor – k vydělení takových 
činitelů, „jež by nám umožnily uchopit trvalý stav české psychiky, a tudíž hnací 

7 L a p t ě v a ,  Ludmila Pavlovna: Slavjanskij sjezd 1867 g. i učastije v něm češskoj 
dělegacii. In: Slavjanskije sjezdy XIX–XX vv. Moskva 1994, s. 74 nn.; K o ř a l k a ,  Jiří: 
František Palacký (1798–1876). Životopis. Praha 1998, s. 462 nn.; L a p t ě v o v á ,  Lud-
mila Pavlovna: František Palacký a Rusko. In: František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. 
Sborník z jubilejní konference. Edd. František Šmahel, Eva Doležalová. Praha 1999, s. 395 
nn.
8 J a r o s z e w i c z - K l e i n d i e n s t ,  Barbara: Czechy i Czesi w opinii polskich 
pamiętnikarzy XIX w. do powstania styczniowego. Wrocław 1985, s. 23.
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síly a metody českého jednání vůbec.“  9 Výsledkem zkoumání prováděného 
z uvedeného hlediska je to, že ve středověku se Češi projevili jako úskoční 
lupiči, národ náchylný „maskovat navenek svou dobyvačnost“. Od nejstarších 
dob se hnali za pseudonovinkami a ve svém důsledku: „Má tato jejich honba 
za ‚moderností‘ za následek, že nejsou schopni žádný prvek, žádný nový kulturní 
proud dobře si osvojit tak, aby si pak vytvořili něco vlastního, osobitého... České 
kultuře se nedostává vnitřní síly... Budeme-li mít toto na zřeteli, lehce pochopíme, 
proč má česká etika tak nízkou úroveň.“  10 Děje se tak proto, že dle Dudova 
názoru Češi již nejsou takovými Slovany jako Poláci, protože v důsledku 
přílivu německého obyvatelstva do českých zemí „dnešní Češi snad [jsou] 
více Germány nežli Slovany“. Nechvalně proslulá minulost českého národa 
vrhá svůj dlouhý stín také na záležitosti z autorovy současnosti: „Češi jsou 
stejně [jako Poláci] všichni katolíky: ti skuteční, z Českého království, kteří 
vedou český národ – však pouze podle názvu. Ve skutečnosti vždy byli a zůstali 
nezkrotnými husity. Hovořím zde o husitství, jež se přerodilo v národní a politický 
rozměr českého života.“  11

Definitivní ránu jižním sousedům Polska uštědřil, když konstatuje, 
že „bojovníky nikdy nebyli – tváří v tvář ozbrojenému protivníku byli zbabělci; 
‚hrdiny‘ umějí být pouze na způsob ničemů: vůči bezbrannému obyvatelstvu. 
Bojovali tedy převážně zbraněmi podlosti a lsti... Češi zůstali tím, čím po staletí 
byli: falešníky, kondotiéry cizí vlády, ‚ladiči‘ cizí moci a pod cizí firmou. Zdá se, 
že jsme zde zachytili podstatu českého národního charakteru.“  12

V podobném duchu byla napsána další publicistická práce Tomasze 
Janowicze z roku 1936,�13 jež je plná kritických poznámek a jízlivostí na 
adresu Čechů, což lze jistě do určité míry vysvětlit napjatou atmosférou 
let bezprostředně předcházejících vypuknutí druhé světové války. Dle 
názoru autora v české duši neexistuje slovanofilství, nýbrž jen a pouze 
„rusákofilství“. Češi od nejstarších dob projevovali samé špatné vlastnosti, 
což jim polský kronikář Gall Anonym oprávněně vytkl. Jejich hlavní vadou 
je otevřené nepřátelství vůči Polsku a jiným slovanským plemenům. Za 
Václava II. byli Češi prakticky již poněmčeni a úředníci, které český král 
v Polsku jmenoval, napomáhali jeho germanizaci. Ještě horší je to, že odná-
rodnění a germanizace Čechy nikterak nepřiměly ani k bratrské spolupráci 
s Polskem, ani k tomu, aby vzali vážně koncepci sjednocení s ním. Ve svém 
jednání se řídili pouze sobectvím a posedlostí vlastní nadřazeností. Při 
germanizaci západních Slovanů stáli Češi vždy na straně Němců. A právě 
zmaření geniálního plánu polského krále Kazimíra Jagellonského ze strany 

9 D u d a ,  Franciszek: Narodowy charakter czeski (jak się uwydatnia w stosunku do 
otoczenia a do Polski w szczególności) oraz krytyczny rzut oka na odpowiednie strony charakteru 
polskiego. Cieszyn 1919, s. 5 nn.
10 Tamtéž, s. 15.
11 Tamtéž, s. 17.
12 Tamtéž, s. 23.
13 J a n o w i c z ,  Tomasz: Czesi. Studium historyczno-polityczne. Kraków 1936.
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Čechů způsobilo, že Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Uhry uchvátili 
Habsburkové. Z této analýzy, vedené s vervou publicisty, autor vyvozuje 
závěr, že vůči Čechům je nutno postupovat tvrdě, protože v opačném 
případě se dohodnou s Ruskem.14

Těsně před vypuknutím druhé světové války bylo vydáno pojednání 
Stanisława Kolbuszewského,15 jehož vyznění je do určité míry jistě spjato 
s napětím v mezinárodních vztazích. Polsko-česká minulost byla zhod-
nocena dosti příkře. I když se autor soustředil na kulturní otázky, nebyl 
schopen vyhnout se politice. Když se zamýšlí nad minulými příležitostmi 
k uzavření unie Polska a českých zemí, konstatuje, že tyto šance existovaly 
v 15. století, avšak nebyly využity. Vrcholným obdobím vlivů české kultury 
na Polsko byla naproti tomu druhá polovina 15. století. České země přesto 
nesehrály roli kulturního mostu mezi Západem a Polskem, a to z toho 
důvodu, že nejprve byly „expoziturou Německa“, což odrazovalo Polsko, 
a později o slabých vzájemných kontaktech zase rozhodl buď indiferen-
tismus polské kultury, nebo příliš malá expanzivnost té české. Českým 
zemím však nelze upřít, že dosáhly západoevropské úrovně, a to zásluhou 
toho, že prostřednictvím Německa asimilovaly celou evropskou kulturu. 
Na druhé straně však Kolbuszewski nenalezl ani příliš velký přínos Polska 
kultuře české.16

I přes nepříliš dobré ovzduší v polsko-českých vztazích se v me-
ziválečném období objevovaly také práce, jež vyzvedávaly v minulosti 
našeho jižního souseda pozitivní momenty. V syntetickém nástinu z pera 
Żelisława Grotowského a Jana Hanusze s výmluvným názvem „Od Přemys-
la k Masarykovi“ autoři stavějí do popředí společný polsko-český postup 
v minulosti. Činí tak zejména proto, aby na bázi těchto minulých kontaktů 
vybudovali aktuální spolupráci. Minulost zde má být tedy využita jako 
nástroj k zušlechtění současnosti. Od úsvitu dějin byla polsko-česká shoda 
vždy torpédována německými císaři. Za zmínku stojí idealistický a naivní 
portrét Slovanů, jenž je pojat jako protiklad germánských vlivů: „Slovan si 
zamiloval pole, lesy, odtud tedy onen sentiment slovanské duše, odtud ona poezie 
písně, ten smutek spjatý se slovanskou zemí utlačovanou nepřítelem.“  17

Do optimistického proudu náleží také kniha Ignacyho Hanuse o pol-
sko-českých vztazích v průběhu staletí.18 Vzhledem k tomu, že šlo o Čecha 
usazeného v Polsku, není lehké říci, zda ho lze považovat za reprezentanta 
polské historiografie. Byl rozhodným stoupencem co nejtěsnějších polsko-
českých vztahů. Psal totiž, že „polská krev spojená s českou nese výborné ovoce 

14 Tamtéž, s. 28.
15 K o l b u s z e w s k i ,  Stanisław: Polska a Czechy. Zarys zagadnień kulturalnych. 
Poznań 1939.
16 Tamtéž, s. 75.
17 G r o t o w s k i ,  Żelisław –  H a n u s z ,  Jan: Od Przemysława do Masaryka. 
Kraków 1928, s. 29.
18 H a n u s ,  Ignacy: Stosunki polsko-czeskie na przestrzeni wieków. Poznań 1936.
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v podobě vynikajících slavných potomků“.19 Lituje toho, že v minulosti nedošlo 
k vytvoření silného západoslovanského státu, a hlavní nebezpečí pro české 
země a Polsko spatřuje v uchvatitelské politice Německa, jež však nesla onen 
pozitivní aspekt, totiž že český a polský národ sblížila. Nebezpečí ze strany 
Německa je, jak píše Hanus v roce 1936, stále aktuální. Dosti originální 
názor autor zastával ve vztahu k husitskému hnutí. Konstatoval zde, že 
polské duchovenstvo nemělo heretické Čechy pronásledovat, ale naopak 
je pro dobro celého Slovanstva navrátit do lůna církve. Se svým názorem 
o důležitém vlivu české kultury a literatury na literaturu a kulturu polskou 
již od dob středověku nebyl Hanus v meziválečném období osamocen. 
Tento vliv akcentoval rovněž vynikající vědec, autor syntézy dějin polské 
kultury, Aleksander Brückner.20

Období po druhé světové válce jednak vnutilo historiografii novou 
metodologii, běžně nazývanou marxistickou, a jednak nové politické uspořá-
dání nutně ovlivnilo hodnocení minulosti jižního souseda Polska, středověk 
nevyjímaje. Vznikaly tedy různé práce „s tezí“, jež si v případě různoro-
dých jevů nekladly za cíl odhalení tzv. historické pravdy, ale pokoušely se 
zdůvodnit jisté názory, které se z perspektivy doby jevily jako správné či 
potřebné. Pohled na Čechy prošel reorientací. Československo bylo ostatně 
spojencem Polska ve společném socialistickém ideově-politickém bloku. 
Tato situace však nezmařila šance na provádění důvěryhodných výzkumů 
této tematiky. Ideologický filtr byl však občas až příliš patrný.

Jako příklad může posloužit práce tří výborných autorů – Tadeusze 
Lehra-Spławińského, Kazimierze Piwarského a Zygmunta Wojciechowské-
ho, věnovaná deseti staletím polsko-českých vztahů a vydaná dva roky po 
válce.21 Dílo má negativního hrdinu, kterým jsou samozřejmě Němci. Již 
za Boleslava Chrabrého se měli podílet na zmaření myšlenky polsko-čes-
kého sjednocení. Dosti objektivní vylíčení vztahů s českými zeměmi však 
obsahuje veskrze kritické hodnocení vlády Václavů v Polsku. Tato doba je 
zde označena jako „vybočení“. Lucemburkové, česká dynastie následující po 
Přemyslovcích, byla v Polsku spojována s Němci. Tehdejší české sousedství 
přinášelo Polsku největší užitek tedy v oblasti kultury. 

O tom, že ve složité době krátce po válce byla navzdory mimovědec-
kým tlakům možná věcná diskuse, svědčí pojednání Karola Maleczyńského 
na téma polsko-českých vztahů ve středověku, navíc s podtitulem „Pokus 
o revizi pojmů“, vydané v tomtéž roce jako výše uvedená práce.22 Na rozdíl 
od uvedené trojice autorů Maleczyński soudí, že za Boleslava Chrabrého 

19 Tamtéž, s. 9.
20 B r u c k n e r ,  Aleksander: Dzieje kultury polskiej. T. 1. Warszawa 1939, s. 370 nn.
21 L e h r - S p ł a w i ń s k i ,  Tadeusz –  P i w a r s k i ,  Kazimierz –  W o j -
c i e c h o w s k i ,  Zygmunt: Polska – Czechy. Dziesięć wieków sąsiedztwa. Katowice – 
Wrocław 1947.
22 M a l e c z y ń s k i ,  Karol: Polska a Czechy w średniowieczu. Próba rewizji pojęć. 
Sobótka 2, 1947, s. 1–46.
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bylo na uzavření polsko-české unie rozhodně příliš brzy. Do doby Boleslava 
Křivoústého trvalo soupeření obou zemí, jež bylo vítězné pro české země. 
Následující století však přineslo ochabnutí vzájemných vztahů. Dle názoru 
autora hodnocení konce středověku vyznívá optimisticky. Za Václava IV. 
a Vladislava Jagellonského došlo k polsko-českému sblížení a po dvou 
stech letech politické a kulturní supremace českých zemí nad Polskem 
došlo k vyrovnání šancí, po němž získalo převahu Polsko.

Obraz Čechů v polské poválečné historiografii byl zkrátka vytvářen 
v rytmu shodném s rytmem politických a ideologických změn. Použití 
nějaké přesné periodizace by však bylo obtížné. Musíme mít na paměti, že 
vyloženě „bohemistických“ prací v Polsku nevznikalo nikdy příliš mnoho, 
stejně jako prací týkajících se „čistých“ obecných dějin. Obvykle šlo o texty, 
jež se týkaly české problematiky okrajově nebo z perspektivy bilaterálních 
polsko-českých vztahů. Je nutno také rozlišovat úroveň vědeckého a po-
pulárního povědomí. Dal-li Švejk, postava hlavního hrdiny geniálního díla 
Jaroslava Haška, vzniknout v Polsku – a jistě nejen zde – stereotypu vojáka 
symbolizujícího bojovou neschopnost ve spojení se zbabělostí a mazaností, 
byl tento obraz zobecněn a vztažen na všechny bojové vlohy Čechů. V této 
souvislosti je dávána k dobru jízlivá poznámka, že na počátku 2. světové 
války Češi na rozdíl od mnohem hůře vyzbrojených Poláků předali svou 
zemi Němcům bez boje. Nikdo z těchto kritiků si však neuvědomuje, že se 
české rytířstvo, o husitských bojovnících ani nemluvě, řadilo ve středověku 
k absolutní evropské špičce.23

Postoje a snahy Čechů ve středověku byly v polské historiografii 
často definovány ve vztahu nebo v opozici k jednání a úmyslům Poláků. 
Jedním z častěji probíraných témat v oblasti polsko-českých vztahů byla 
otázka tzv. slovanské jednoty. Teze o plánech na její vytvoření vychází 
obvykle z tzv. manifestu krále Přemysla Otakara II. polským knížatům. 
Nechme stranou otázku autenticity této památky písemnictví 13. století24 
a odcitujme sugestivní fragment. Český vládce ve svém apelu žádajícím 

23 Srov. vybranou literaturu: T o m a n ,  Hugo: Husitské válečnictví za doby Žižkovy 
a Prokopovy. Praha 1898; F r a n k e n b e r g e r ,  Otokar: Naše velká armáda 1–2. Praha 
1921; t ý ž :  Husitské válečnictví. Praha 1938; D u r d í k ,  Jan: Husitské vojenství. Praha 
1953; P o l í v k a ,  Miloslav: La transformation de l’armée populaire pendant la révolution 
hussite dans les années 1419–1434. Prato 1984; Vojenské dějiny Československa 1. Ed. Petr Klučina 
et al. Praha 1985; S c h m i d t c h e n ,  Volker: Karrenbüchse und Wagenburg – Hussitische 
Innovationen zur Technik und Taktik des Kriegswesens im späten Mittelalter. In: Wirtschaft, 
Technik und Geschichte. Beiträge zur Erforschung der Kulturbeziehungen in Deutschland 
und Osteuropa. Festschrift für Albrecht Timm. Hgg. Volker Schmidtchen, Eckhard Jäger. 
Berlin 1990, s. 83–108; I w a ń c z a k ,  Wojciech: Mercenary Warriors – an Example of the 
International Relations of Czech Lands. Fasciculi Archaeologiae Historicae 7, 1995, s. 21–30; 
P o l í v k a ,  Miloslav: K modernímu bádání o husitském vojenství. Historie a vojenství 1999, 
s. 631–641; I w a ń c z a k ,  Wojciech: Husitské války a etika doznívajícího rytířství. In: Hu-
sitský Tábor. Supplementum 3. Edd. Miloš Drda, Zdeněk Vybíral. Tábor 2007, s. 183–195.
24 Rekapitulace dřívější fáze diskuse badatelů na toto téma viz I w a ń c z a k ,  Wojci-
ech: Polskie badania nad dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w średniowieczu. In: Polskie 
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polská knížata o pomoc v boji s Rudolfem Habsburským psal: „Přesvědčili 
jsme se, že se nám obzvláště podobá národ rozlehlého Polska... Polsko se totiž 
s námi shoduje ve znění jazyka..., rovněž je s námi spojeno jednotou krve a svá-
záno příbuzenským poutem... Proto pospěšte na pomoc, pospěšte a účinně dodejte 
nám síly a obrany, abychom zastavili požár, který nám hrozí..., a uvažte také, 
že ten, kdo chrání sousední dům před požárem, ochraňuje své vlastní sídlo...“  25 
Nezávisle na tom, zda budeme tento text považovat za pravý, je faktem, že 
mnoho Poláků přispěchalo Přemyslu Otakarovi II. na pomoc a zahynulo 
spolu s ním u Suchých Krut v roce 1278.26 Dosti přesvědčivě zní závěry 
Marie Pośpiech, jež ani přes přátelské vztahy mezi Přemyslem Otakarem II. 
a polskými knížaty nenašla historické argumenty na podporu domněnky 
o otevřeném prosazování slovanské jednoty ze strany českého vládce. Obě 
strany se soustřeďovaly spíše na provádění vlastní dynastické politiky.27 
Antoni Barciak si zase všimnul toho, že právě období 13. století do značné 
míry oslabilo dávné polsko-české antagonismy. V české historiografii této 
doby sledujeme výrazné projevy sympatií k Polsku a Polákům. Ve vztahu 
k Polákům a Čechům je v pramenech užíváno zájmeno „my“, což svědčí 
o značné blízkosti mezi obyvateli obou zemí.28 Idea slovanské jednoty 
překračovala hranice společného jazyka a odporu k cizímu, ačkoli byla na 
těchto prvcích založena. Máme však ve skutečnosti – jak míní Barciak29 
– co do činění se změnou postojů širších českých společenských vrstev 
k Polákům? Nejde spíše o vytváření jistých vzorů ze strany intelektuálních 
a politických elit?

Na téma slovanské jednoty se mnohokrát vyslovil jeden z nejznáměj-
ších polských historiků-bohemistů Roman Heck.30 Heck zdůrazňoval, že 

badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki 
historyczne i filologiczne. Edd. Ryszard Gładkiewicz, Milan Myška. Praha 1995, s. 216 nn.
25 Citováno dle: Z i e n t a r a ,  Benedykt: Potomkowie Lecha i Czecha. In: Sąsiedzi 
i inni. Ed. Andrzej Garlicki. Warszawa 1978, s. 46 nn.
26 B a r c i a k ,  Antoni: Polacy w bitwie pod Suchymi Krutami. Przegląd literatury: 
Przedstawienie problemu. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 72. Prace Historyczne 
VI). Katowice 1975, s. 7–26; srov. též K u s t e r n i g ,  Andreas: 700 Jahre Schlacht bei 
Dürnkrut und Jedenspeigen, 1278–1978. Wien 1978.
27 P o ś p i e c h ,  Maria: Problem autentyczności manifestu Przemysła Ottokara II do 
książąt polskich. Studia Historyczne 15, 1972, s. 537–549.
28 B a r c i a k ,  Antoni: Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz początkach XIV 
wieku. Katowice 1992, s. 133 nn.
29 Tamtéž.
30 H e c k ,  Roman: Poczucie wspólnoty słowiańskiej w czesko-polskich stosunkach politycz-
nych w średniowieczu. In: Z polskich studiów slawistycznych, Seria 3: Historia. Edd. Juliusz 
Bardach, Gerard Labuda. Warszawa 1968, s. 67–78; t ý ž :  Świadomość narodowa i państwo-
wa w Czechach i w Polsce w XV wieku. In: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Lublinie 17–21 września 1968 r. Referaty 1. Warszawa 1968, s. 126–151; t ý ž : 
Z problematyki ideologicznej „Kroniki Zbrasławskiej“. In: Studia z dziejów kultury i ideologii 
ofiarowane Ewie Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej. Wrocław – Wars-
zawa – Kraków 1968, s. 125–141; t ý ž :  Problem słowiański w średniowiecznej historiografii 
czeskiej. In: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Profesora Kazimierza 
Tymienieckiego. Edd. Juliusz Bardach, Poznań 1970, s. 281–304; t ý ž :  Uwagi o rozwoju 
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mluvila-li česká středověká historiografie o jednotě slovanských národů, 
omezovala se jen na Čechy a Poláky. Sblížení s ruskými kmeny mohlo 
být znesnadněno z náboženských důvodů.31 Český kronikář 14. století 
Pulkava, jenž do českého písemnictví poprvé uvedl motiv Čecha a Lecha,32 
neměl dle Hecka v úmyslu jen symbolicky zobrazit bratrství Slovanů, 
nýbrž chtěl do tohoto motivu vložit i koncepci české pravlasti Slovanů 
ve střední Evropě.33 Tentýž autor soudil, že slovanská idea byla zvlášť 
zdůrazňována proto, aby bylo možno zdůvodnit expanzi českého státu. 
Zároveň vyznívala protiněmecky a v 15. století byla vlastní širokým spole-
čenským kruhům.34 Stanisław Bylina tento názor zpochybňoval a tvrdil, že 
tato koncepce měla elitní charakter a byla omezena na úzké intelektuální 
a politické kruhy.35 Benedykt Zientara zase soudil, že „ve středověku se idea 
slovanské jednoty dočkala největšího rozkvětu v 15. století, kdy se jazykovědné 
zájmy Jana Husa a jeho žáků spojily s protiněmeckými tendencemi, jež našly 
v Polsku živou odezvu. Podobnost jazyka a společný původ se staly základem tezí 
o bratrství slovanského lidu a o vzájemné pomoci v boji s nepřáteli. Navzdory 
lákavým nabídkám se žádný z polských králů 15. století neodvážil účastnit se 
křížové výpravy proti českým ‚heretikům‘. Polské veřejné mínění bylo příliš silně 
přesvědčeno o polsko-českém ‚bratrství‘. Jeden z husitských učenců považoval za 
dialekty českého jazyka řeč Moravanů, Poláků a Slovanů (tj. zajisté Slováků)… 
Ideologie slovanské jednoty však nepřekročila hranici teze o nutnosti vzájemné 
pomoci ‚bratrských‘ národů: v té době nevznikly panslavistické plány politického 
sjednocení všech Slovanů.“  36

Obraz Čechů konce středověku spoluvytvářela hlavně husitská revo-
luce, pod jejímž vlivem byly v dobových pramenech paralelně používány 
pojmy „Čech“ a „heretik“.37 Polská historiografie se ve větší míře zabývala 
vlivy husitství v Polsku. Tyto vlivy však spíše jen zveličovala, aniž by je 
považovala za samostatné badatelské téma.38 Existuje nicméně skupina prací 

polskiej i czeskiej świadomości narodowej w średniowieczu. In: Studia nad rozwojem narodowym 
Polaków, Czechów i Słowaków. Prace Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej. Ed. 
Roman Heck. Wrocław 1976, s. 5–24.
31 H e c k ,  Roman: Problem słowiański, s. 303.
32 Przibiconis de Radenin dicti Pulkava Chronicon Bohemiae. Edd. Josef Emler, Josef Ge-
bauer. Fontes rerum Bohemicarum 5. Praha 1893, s. 5: „Frater (Czecha) autem seu consors eius 
nomine Lech, qui secum venerat, transivit Alpes nivium, que dividunt Boemiam et Poloniam.“ 
33 H e c k ,  Roman: Problem słowiański, s. 296.
34 Tamtéž, s. 303.
35 B y l i n a ,  Stanisław: Idee uniwersalne a czeska świadomość narodowa w późnym śred-
niowieczu. In: Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta 
Zientary 1928–1983. Edd. Aleksander Gieysztor, Sławomir Gawlas. Warszawa 1990, s. 92.
36 Z i e n t a r a ,  Benedykt: Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości 
narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej. Warszawa 1985, s. 340 nn.
37 Viz B y l i n a ,  Stanisław: Heretycy w społeczeństwie. Świadectwo czeskich źródeł 
inkwizycyjnych z XIV wieku. Kwartalnik Historyczny 89, 1982, s. 105–117; t ý ž :  Wizerunek 
heretyka w Polsce późnośredniowiecznej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 30, 1985, s. 5–24.
38 K r a s ,  Paweł: Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998; Polskie echa husytyzmu. 
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věnovaných revoluci a jejím hlavním postavám. Tyto práce však pochopi-
telně nesou výrazné znaky doby, v níž vznikly. Zmiňovaná skica Henryka 
Ułaszyna ze 30. let 20. století, napsaná ostatně ve volnomyšlenkářském 
duchu, představuje Jana Husa jako bojovníka za svobodu vyznání a hledače 
pravdy, ideologa oprávněně kritizujícího církev, který se však příliš vzdálil 
doporučením Kristova učení.39 Jako typický produkt zjednodušeně chápané 
marxistické koncepce třídního boje se jeví popularizační dílko Stanisława 
Zajączkowského o husitském hnutí v českých zemích.40 Bylo vydáno na 
počátku 50. let, v období, kdy byla věda nejsilněji sevřena ideologickým 
krunýřem. Husitství zde bylo prezentováno jako národněosvobozenecké 
hnutí, jímž český národ povstal proti německým feudálům a patriciátu. Při 
charakteristice proudů uvnitř revoluce autor straní radikálním táboritům, 
kdežto umírněným kališníkům se dostalo tohoto hodnocení: „Pro věc hu-
sitského povstání však byli škodlivější kališníci. Šlo totiž o třídně cizí elementy, 
jež se zpočátku připojily k lidovému revolučnímu hnutí, jen aby dosáhly svých 
egoistických třídních cílů. Ve chvíli, kdy získaly původně církevní a německý 
majetek, a tak těchto cílů dosáhly, začaly pracovat na potlačení pokrokového 
revolučního hnutí vykořisťovaných tříd, jež se v lůně husitství vyvinulo.“ 41 
Husitství se definitivně zhroutilo, protože – jak soudí autor – pouze spo-
jené povstání dělníků a rolníků pod vedením dělnické třídy může přivést 
vykořisťované třídy k vítězství. Tehdy však, jak konstatuje Zajączkowski, 
v českých zemích dělnická třída ještě nebyla.42 Tyto formulace připomí-
náme nikoli proto, abychom je mohli snadno podrobit kritice, nýbrž jako 
historický dokument doby, v níž vznikly.

Marxistická metodologie ráda exponovala kontestátorská hnutí 
středověku či jiných epoch, protože ta jí velmi dobře sloužila k ukázání 
dialektických protikladů mezi pokrokem a zpátečnictvím. Husitství se 
k tomuto účelu znamenitě hodilo. V padesátých a šedesátých letech se 
hlavním centrem bádání o tomto společenském hnutí stala v Polsku Vra-
tislav, v níž vznikla celá série pojednání a článků, jež byla korunována 
syntézou husitství z pera Ewy Maleczyńské.43 Je to typická práce „s tezí“, 
což potvrzuje přiznání autorky, že „se nikterak nezříká citové vazby, která ji 
s tématem spojuje“.44 Dále důsledně používá svůj subjektivní žebříček hodnot, 
v němž hrají prim otázky hospodářsko-politické a také metoda historického 
materialismu. V tomto duchu také formuluje definici husitství: „Husitské 
hnutí... bylo ve své podstatě protifeudálním selským hnutím, k němuž se (zásluhou 

Materiały z konferencji naukowej. Kłodzko, 27–28 września 1996. Edd. Stanisław Bylina, 
Ryszard Gładkiewicz. Warszawa 1999.
39 U ł a s z y n ,  Henryk: Jan Hus. Zamość 1934.
40 Z a j ą c z k o w s k i ,  Stanisław: Ruch husycki w Czechach. Warszawa 1952.
41 Tamtéž, s. 47.
42 Tamtéž, s. 84.
43 M a l e c z y ń s k a ,  Ewa: Ruch husycki w Czechach i w Polsce. Warszawa 1959.
44 Tamtéž, s. 11.
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specifických českých podmínek, v nichž se třídní útisk mísil s útiskem národnostním 
a s tlakem ekonomicky silnějšího německého prvku uvnitř každé třídy) připojily 
široké kruhy českého měšťanstva, nižší šlechty, a dokonce v jistých momentech 
i vyšší šlechta.“ 45 Nelze-li autorčinu metodu dnes vůbec akceptovat, pak 
shromážděný materiál je možno s největší opatrností částečně použít. 

České husitství, jež se těší neutuchajícímu zájmu světové historiogra-
fie, se v posledních dekádách dočkalo nejen mnoha drobnějších příspěvků 
polských historiků,46 ale také monografických prací, mezi nimiž je třeba 
zmínit biografii Jana Žižky47 a práce věnované rekonstrukci husitských vlivů 
na Polsko v 15. století.48 Jde-li o onu poslední otázku, byl v historiografii 
socialistických zemí dosah husitského hnutí přeceňován. V husitství bylo 
spatřováno hnutí utlačovaných vrstev, jež překračovalo hranice, a tak v rámci 
teorie exportu revoluce byly husitské vlivy spatřovány v mnoha zemích, jež 
však s husitstvím měly společného jen velmi málo.49 Analýza dostupných 
pramenů prokázala, že odezva husitství v Polsku byla jen nepatrná.50

Problematika husitství byla obvykle spojována s otázkou utváření 
národního vědomí v českých zemích. Polští autoři o této problematice uva-
žovali nejčastěji v kontextu jevů probíhajících v zemích celého západního 
slovanského světa. Již dříve uváděný Roman Heck na konci šedesátých 
let konstatoval, že v 15. století v českých zemích existovalo živé národní 
vědomí u pánů, rytířstva a duchovenstva. V případě měšťanstva a selského 
stavu byl zdrženlivější, avšak uznával, že jejich národní cítění muselo být 
v českých zemích silnější než v Polsku.51 V pozdější práci Heck nacházel 
zárodky národního vědomí v českých zemích již v době spojování kmenů ve 

45 Ruch husycki w Polsce. Edd. Roman Heck, Ewa Maleczyńska. Wrocław 1953, s. XV.
46 Srov. např. B y l i n a ,  Stanisław: Le mouvement hussite devant les problèmes nationaux. 
In: Studies in Church History. Cambridge 1990, s. 57–67; I w a ń c z a k ,  Wojciech: 
Ksiądz Michał Polak – święty czy kat poznański. Kronika Miasta Poznania 1–2, 1993, s. 29–48; 
B y l i n a ,  Stanisław: La piété des laiques à la lumière de Postylla tchèque de Jean de Rokycany. 
In: Husitství – Reformace – Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela 2. Edd. 
Jaroslav Pánek, Miloslav Polívka, Noemi Rejchrtová. Praha 1994, s. 601–610; I w a ń c z a k , 
Wojciech: Hussite Prague in the political literature and propaganda of the period. Acta Poloniae 
Historica 70, 1994, s. 5–28; B y l i n a ,  Stanisław: Les disputes hussites sur le purgatoire. In: In 
memoriam Josefa Macka (1922–1991). Edd. Miloslav Polívka, František Šmahel. Praha 1996, 
s. 175–186; t ý ž :  Okrucieństwo w rewolucji husyckiej. Świadectwo Wawrzyńca z Březovej. 
In: Kultura staropolska – Kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siede-
mdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1997, s. 119–126; I w a ń c z a k ,  Wojciech: Broń 
palna w wojsku czeskim późnego średniowiecza. In: Heraldyka i okolice. Edd. Andrzej Rachuba, 
Sławomir Górzyński, Halina Manikowska. Warszawa 2002, s. 377–389; t ý ž :  Katholiken 
und Hussiten in Böhmen: Antagonismus im gemeinsamen Raum. In: Zentrum und Netzwerk. 
Kirchliche Kommunikationen und Raumstrukturen im Mittelalter. Hgg. Gisela Drossbach, 
Hans-Joachim Schmidt. (Scrinium Friburgense 22). Berlin – New York 2008, s. 359–379.
47 P a n e r ,  Anna: Jan Žižka z Trocnova. Gdańsk 2002.
48 K r a s ,  P.: Husyci.
49 Srov. Mezinárodní ohlas husitství. Ed. Josef Macek. Praha 1958.
50 K r a s ,  P.: Husyci, passim.
51 H e c k ,  Roman: Świadomość narodowa i państwowa, s. 136.



15

O B R A Z  Č E C H Ů  V  P O L S K É …

státní organismus.52 Stanisław Bylina se ve vztahu k 15. století domníval, že 
se národní cítění v českých zemích rozšířilo v dosti širokých společenských 
kruzích, nicméně jeho střet s ideami univerzálního charakteru, jakými byly 
idea rytířská, křesťanská, imperiální nebo slovanská, měl vést ke vzniku 
nové kvality – husitského ideově národního společenství.53 Antoni Barciak 
naproti tomu spatřuje první významné projevy národního vědomí v českých 
zemích ve 2. polovině 13. století. Dle jeho názoru byl význam jazyka při 
utváření národního vědomí v českých zemích daleko menší než v Polsku. 
České společenské elity ve 13. a 14. století převzaly mnoho německých 
prvků, staly se bilingvními, a proto jazyku přikládaly menší váhu.54 Ve větší 
míře se české národní vědomí vyvinulo v době husitství, kdy dosáhl svého 
apogea český mesianismus.55

Nezávisle na tom, co si myslíme o roli individua v dějinách, zůstává 
faktem, že hodnocení jednotlivých postav často vyvolává největší emoce. 
O zájmu o tuto problematiku pak svědčí renesance žánru biografie ve 
světovém měřítku. Z českých vládců vzbuzovali v Polsku snad největší 
kontroverze Břetislav I., protože napadl Polsko a odvezl relikvie sv. Voj-
těcha,56 Václav II., jemuž kromě českého trůnu patřil po několik let také 
trůn polský,57 a Jan Lucemburský, protože se bratřil Křižáky, odvěkými 
nepřáteli Polska.58 Historiografie posledních let se snaží opustit stereotypní 
pojetí těchto postav a představit je způsobem objektivnějším a zbaveným 
emocí. Václav II., jehož vláda byla ve starších pracích prezentována velmi 
kriticky, se již dočkal příznivějších hodnocení. Soudí se, že nebyl vládcem, 
který byl Polsku vnucen, ale že se naopak těšil dosti široké společenské 

52 T ý ž :  Uwagi o rozwoju, s. 5–24.
53 B y l i n a ,  S.: Idee uniwersalne, s. 99.
54 B a r c i a k ,  Antoni: Problemy świadomości narodowej w stosunkach czesko-polskich 
w średniowieczu. In: Czechy i Polska na szlakach ich kulturalnego rozwoju, s. 47.
55 Tamtéž.
56 Srov. K r z e m i e ń s k a ,  Barbara: W sprawie wyprawy Brzetysława na Polskę. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 12, 1959, s. 23–37; B o r a w s k a ,  Danuta: 
Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Warszawa 1964; L a -
b u d a ,  Gerard: Mieszko II król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa 
polskiego. Kraków 1992, s. 183 nn.
57 Viz např. B a s z k i e w i c z ,  Jan: Polska czasów Łokietka. Warszawa 1968; N o -
w a c k i ,  Bronisław: Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290–1335. Poznań 1987; 
J u r e k ,  Tomasz: Dziedzic Królestwa Polskiego – książę głogowski Henryk (1274–1309). 
Poznań 1993; P i e t r a s ,  Tomasz: „Krwawy wilk z pastorałem“. Biskup krakowski Jan 
zwany Muskatą. Warszawa 2001.
58 S z c z u r ,  Stanisław: Zjazd wyszehradzki z 1335 roku. Studia Historyczne 35, 1992, 
s. 3–18; K o w a l e w s k i ,  Krzysztof: Powstanie systemu lennego w domenie monarszej ostat-
nich Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 
56–57, 1996–1997, s. 5–27; I w a ń c z a k ,  Wojciech: Krucjaty Jana Luksemburskiego. In: 
Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat. Ed. Wojciech Peltz, Jarosław 
Dudek. Zielona Góra 2002, s. 113–123; t ý ž :  Jan Luksemburski a Polska. In: Polacy w Cze-
chach. Czesi w Polsce. X–XVIII wiek. Edd. Henryk Gmiterek, Wojciech Iwańczak. Lublin 
2004, s. 13–30.
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podpoře a na trůn usedl bez použití síly.59 Jiný badatel dodal, že panová-
ní Václava II. bylo přece jen pokusem o sjednocení polských zemí.60 Za 
jednoho z „notorických“ antihrdinů, exponovaných s oblibou v polské 
historiografii, je třeba považovat Jana Lucemburského. V českých zemích 
byl zástupcem cizí dynastie, ale jako vládce této země do našich úvah jistě 
patří, i když Čechem nebyl a na rozdíl od svého syna Karla IV. se česky 
ani nenaučil. Ve starších pracích byl uváděn jako „poněmčený“ spojenec 
Křižáků a urputný nepřítel Polska. Ačkoli Polsko nehrálo v evropských 
aktivitách Jana Lucemburského prvořadou roli, stále se objevují práce, jež 
jej zcela neodůvodněně ukazují jako „polákožrouta“.61 Samostatnou otázkou 
je role tohoto vládce jako podmanitele Slezska. V historické vědě celá léta 
platila teze, že Jan Lucemburský přinutil slezská knížata, aby se podrobila 
Čechům.62 Novější interpretace, jež získávají stále širší ohlas, ukazují, že 
tato knížata spatřovala v českém státě možnost vybudovat si lepší kariéru,63 
a té mnozí z nich skutečně zanedlouho, v době císaře Karla IV, dosáhli.64 
Držet se Polska znamenalo o tyto šance přijít.

Vybrané motivy a problémy, které jsem se pokusil přiblížit, dokazují, 
jak těžké je vymanit se z těsného sevření staletých vazeb, závislostí a před-
sudků a vplout do klidných vod rekonstrukce minulosti, která se snaží být 
objektivní. Situace, v níž se obě země nacházejí, naštěstí tomuto procesu 
přeje. Máme již také jeho konkrétní výsledky. V poslední době vzniklo 
v Polsku několik hodnotných prací autorů střední generace o českých ze-
mích ve středověku, stále častěji se objevují i práce z pera badatelů mladší 
generace.65 Jediným omezením dalších výzkumů může být v dnešní době 
jen nedostatek historických pramenů nebo chuti. Obecně vzato se obraz 

59 B a r c i a k ,  A.: Czechy a ziemie południowej Polski, s. 148.
60 N o w a c k i ,  B.: Czeskie roszczenia, s. 112.
61 Např. B i s k u p ,  Marian: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308–1521. Gdańsk 
1993, s. 16 nn.
62 Např. G r o d e c k i ,  Roman: Rozstanie się Śląska z Polską w XIV wieku. Katowice 
1938, s. 31 nn.
63 Tak N o w a c k i ,  B.: Czeskie roszczenia, s. 103.
64 W ł o d a r s k i ,  Bronisław: Udział książąt śląskich w wyprawie cesarza Karola IV 
po koronę cesarską do Rzymu w 1355 r. In: Księga pamiątkowa ku czci prof. Stanisława Za-
krzewskiego. Lwów 1936, s. ???.
65 Srov. K o w a l e w s k i ,  Krzysztof: Powstanie systemów lennych na ziemiach cze-
skich w średniowieczu. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 58, 1998, s. 125–142; 
K r a s ,  P.: Husyci; P a u k ,  Marcin: Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej 
uwarunkowania społeczne (XI–XIII w.). Kraków – Warszawa 2000; P l e s z c z y ń s k i , 
Andrzej: Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przy-
kład czeskiego Wyszehradu. Lublin 2000; P a n e r ,  Anna: Luksemburgowie w Czechach. 
Gdańsk 2004; t á ž :  Przemyślidzi. Gdańsk 2008; S o b i e s i a k ,  Joanna: Bolesław 
II Przemyślida († 999) – Dynasta i jego państwo. Kraków 2006; K u ź m i u k - C i e -
k a n o w s k a ,  Agnieszka: Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie 
w dziele mnicha Krystiana. Kraków 2007; M a t l a - K o z ł o w s k a ,  Marzena: Pierwsi 
Przemyślidzi i ich państwo (od X do polowy XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne 
uwarunkowania. Poznań 2008.
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jižního souseda Polska, sestavovaný krok za krokem sine ira et studio, stává 
stále úplnějším a vyváženějším. 

Přeložil Roman Madecki

Das Bild der Tschechen in der polnischen Mediävistik

Thema des vorliegenden Beitrags sind die charakteristischen Hauptmerkmale des 
Tschechen-Bildes in der polnischen Mediävistik in den beiden zurückliegenden Jahr-
hunderten. Das Aufkommen eines negativen Stereotyps hinsichtlich der Tschechen in der 
öffentlichen polnischen Meinung lässt sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts feststel-
len, die Wurzeln dieser Erscheinung liegen freilich zeitlich früher und reichen mindestens 
bis in das 17. Jahrhundert zurück, in die Zeit des Sarmatismus. Die tschechische und die 
polnische Öffentlichkeit durchliefen unterschiedliche Phasen der Entwicklung. Während in 
Polen der zahlenmäßig starke Adel „Träger“ der Tradition wurde, ist das tschechische Volk 
in größerem Umfang plebejisch geprägt. Es existierten zahlreiche Faktoren, die die beiden 
slawischen Völker verbanden, allerdings gab es auch Unterschiede, unter denen das Ver-
hältnis zu Russland eine wichtige Rolle spielte. Die Polen sahen in Russland ihren Erzfeind, 
während die Tschechen häufig Bündnisvorschläge mit Russland im Rahmen der Idee des 
Panslawismus unterbreiteten. Als im Jahre 1918 beide Länder erneut ihre Unabhängigkeit 
gewannen, führte dies entgegen allen Erwartungen nicht zu einer großen Annäherung. Unter 
den beide Völker trennenden Faktoren spielten Grenzstreitigkeiten eine Schlüsselrolle. Die 
Geschichte der Zwischenkriegsjahre verzeichnete aber auch positive Seiten der polnisch-
tschechischen Nachbarschaft, in größerem Umfang allerdings prägten diese negative Aspekte. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bild der Tschechen in der polnischen Forschung 
abhängig vom Rhythmus der politischen und ideologischen Veränderungen. Die Forscher 
haben dabei unter anderem darüber reflektiert, ob in der Vergangenheit die Chancen auf 
eine – wie auch immer geartete – engere Zusammenarbeit im Rahmen der slawischen Einheit 
bestanden. Die hussitische Bewegung wurde als Ausdruck des Klassenkampfes interpretiert. 
Die letzten Dekaden brachten in der polnischen Mediävistik einen Wandel in der Sicht auf 
wichtige Gestalten der tschechischen Geschichte sowie Massenerscheinungen. So wurde 
etwa die Regierung Wenzels II. in Polen – früher häufig negativ bewertet – in letzter Zeit 
mitunter als Versuch zur Vereinigung der polnischen Länder interpretiert. Neue Arbeiten 
polnischer Historiker der mittleren und jüngeren Generation erschienen, die den Versuch 
unternehmen die Vergangenheit sine ira et studio zu rekonstruieren, was für die Zukunft 
positive Aussichten verspricht.
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Josef Válka

Kompaktáta a kapitulace
Charta stavovských svobod?∗

Compacta and Capitulations
The Chart of Estate Freedoms?

The author draws on his studies published in the two previous volumes of ČMM ana-
lyzing two collections of documents: Compacta or the peace treaty of the Hussites with 
the Catholic Church, and Capitulations, the contract of the Czech Estates with King 
Sigismund (1436). In the first part of the study devoted to Compacta he summarizes 
the dealings of the Hussites with the Council of Basle and the Council’s legations to 
Central Europe. The focus of these negotiations was to specify the Four Articles, which 
form the core of Compacta, and their introduction into the liturgical practice. It is an 
unprecedented contract of the Church with the Bohemians and Moravians, until then 
depicted as heretics, describing their return into the Church without their giving up 
receiving both bread and wine during Communion. In Capitulations, Sigismund ratified 
almost all the requested Estate freedoms (svobody stavů). Based on these documents, 
the religious-political ‚order‘ was to be renewed in Bohemia and Moravia without the 
restoration of the pre-revolutionary regime. In the final part, the author meditates on 
the meaning of these documents in the Czech constitutional history of the fifteenth 
to seventeenth century when the Czech lands took the course toward constitutional 
and pre-parliamentary monarchy.

Key words: The Hussite revolution, politicians, the Hussites and the Council, land 
government, provincial freedoms (zemské svobody), pre-parliamentarism

I. Kompaktáta – smlouva husitů s církví

Po patnáctileté válce husitů proti katolické církvi, králi a císaři Zik-
mundovi a okolním zemím Čech a Moravy, byl v létě roku 1436 Jihlavě 
na česko-moravské hranici uzavřen mír. Válka byla skončena slavnostním 
vyhlášením a pečetěním dvou souborů dokumentů. Prvním jsou tzv. Basi-
lejská kompaktáta, tj. mírová ujednání mezi husity a basilejským koncilem, 
reprezentovaným v Jihlavě jeho legáty; druhý představuje listiny o svo-
bodách zemských stavů, potvrzených králem a císařem Zikmundem. Tyto 
listiny a mandáty zde označujeme jako „kapitulace“, respektive „chartu“. 
Oba soubory dokumentů spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají, nic-

∗  Studie vznikla v rámci výzkumného záměru Masarykovy univerzity v Brně 
MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.
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méně byly připraveny a vydány každý zvlášť. Kompaktáta se projednávala 
na basilejském koncilu a pak na jednáních jeho legátů s husity všech směrů 
i s katolickými pány, zemskými sněmy Čechů a Moravanů, a s vládou čes-
ko-moravského husitského spolku Alše Vřešťovského. Jednání probíhalo 
nepřetržitě během sedmi let od prvního velkého setkání teologů a politiků 
katolické a husitské strany v Bratislavě roku 1429 (BP).

Kompaktáta jsou dokument teologicko-politický a církevně-politický, 
nicméně do jejich formulace a úprav zasahovali neustále laičtí politikové 
husitů a schvaloval je církevní koncil i obecné sněmy nových českých 
a moravských stavů. Laikové zajišťovali bezpečnost legátů glejty obou stran 
v místech jednání a na jejich cestách. V poslední fázi do jednání zasáhl 
autoritativně císař Zikmund.

Podle Zikmundovy církevně-politické strategie schválení kompaktát 
muselo předcházet jednání o kapitulacích; husité měli být do církve přijati, 
očištěni z kacířství a zbaveni církevních klateb dříve, než jim král a císař 
potvrdí jejich „svobody“. Oproti jednání o kompaktáta bylo jednání o ka-
pitulacích poměrně krátké. To je dáno povahou a tradicí obou dokumentů. 
Kompaktáta jsou zcela bezprecedentní smlouvou mezi církví reprezento-
vanou koncilem a husity, kteří byli dosud exkomunikováni z církve jako 
kacíři a proti nimž papežská i koncilová církev podněcovala patnáctiletou 
křižáckou válku. Naproti tomu kapitulace mají v českém zemském a státním 
právu staletou tradici již od doby knížecí a navazovaly přímo i na písemné 
kapitulace některých Lucemburků a na landfrýdy. Kompaktáta musela 
předcházet kapitulacím také proto, že v nich požadovali husité a stavové 
záruku náboženských svobod panovníkem. Kompaktáta a kapitulace však 
tvoří jeden celek a vzájemně se prolínají.

Jednání o kompaktáta je dostatečně doloženo, ale jejich zkoumání 
trpí chronickou chorobou českého dějepisectví, totiž nedostatkem kritic-
kých edic klíčových pramenů. A tak vycházíme stále z dokumentů, které 
shromáždil Palacký a většinu z nich vydal v Archivu českém, v Urkundliche 
Beiträge, respektive v Monumenta conciliorum. Ediční práce se velmi zpo-
malila ve druhé polovině dvacátého století navzdory lavinovitému za-
kládání akademických historických ústavů, univerzit, muzeí a jiných in-
stitucí, kde pracují profesionální historikové a archiváři. Nelze to chápat 
jinak než jako výraz nezájmu o jinou než politicky instrumentalizovanou 
nebo v poslední době mediální historiografii, kontrolovanou vládami, 
úřady, cenzory a zákony o historické „pravdě“. Vztah Čechů k poznávání 
vlastní minulosti je zatížen náboženstvím a ideologiemi více, než je tomu 
u jiných národů.

Dlouhá cesta ke kompaktátům a kapitulacím je nicméně v husitologic-
ké literatuře, počínaje zakladatelskými pracemi Palackého a Tomka a pak 
pracemi husitologů dvacátého století, podrobně popsána, což však pokusy 
o nové interpretace spíše komplikuje, než aby je usnadňovalo. Nemalou 



21

K O M P A K T Á T A  A  K A P I T U L A C E

zásluhu o porozumění kompaktátům má teologie. Jsou však kompaktáta 
a kapitulace dokumenty, na něž by si mohla teologie osobovat monopol? 
Historik si musí položit především otázku, jakým způsobem vnímali 
a rozuměli kompaktátům laikové v 15. století, jimž byly tyto dokumenty 
určeny a jejichž životních zájmů se dotýkaly. Historik nemůže postupovat 
jinak, než že se pokusí vcítit do myšlení a života laiků a opírat se o vlastní 
zkušenosti z prožitku obdobných situací. 

Ze všeho, co je známo o vzdělání a zájmech všech vrstev lidí 15. století, 
víme, že laikové vnímali teologické problémy ve formě jednoduchých tezí, 
symbolů a obrazů. Teologické disputace a traktáty nebyly laikům přístupné 
už proto, že byly vedeny a psány latinsky v uzavřeném univerzitním nebo 
synodálním prostředí. Ani vlna nové zbožnosti, jež zasáhla české země ve 
14. století, nebyla založena na vyšším teologickém vzdělání, nýbrž na nové 
náboženské mentalitě a senzibilitě. Tato vlna nové zbožnosti se projevila 
také pronikáním národních jazyků do bohoslužeb, kázání a pastorační lite-
ratury, což vyžadovalo spíše popularizaci a zjednodušení teologických tezí 
než teologickou hloubku. Právě husitská epocha je založena na popularizaci 
teologických, namnoze přejatých pravd a tezí. Sdělnost, srozumitelnost 
a jazykové mistrovství je znakem velké vlny husitského písemnictví v ná-
rodních jazycích, v překladech, v husitských kázáních, manifestech, pam-
fletech a programech. Průlom laiků do církevně-politického rozhodování 
se musel projevit i na jazyku a myšlení husitů. Klasickým dokladem jsou 
čtyři artykuly, jež tvoří jádro kompaktát. Celé jednání husitů s koncilem je 
u husitů spojené s neúchylným lpěním na čtyřech artykulech.

Není to propracovaná náboženská konfese, ale nábožensky zakotvený 
program nábožensko-reformního, duchovního, politického i sociálního 
hnutí za nápravu církve a života, jež nabývá povahy revoluce. Čtyři artykuly 
byly ve svém základním významu zformulovány do stručných tezí a jejich 
dokazování bylo postaveno na srozumitelných obrazech a metaforách vy-
braných z Bible a ze života apoštolské církve, ať již šlo o přijímání podobojí, 
vycházející z Kristových slov, o sekularizaci majetku, o svobodu hlásání 
slova božího mimo posvátné prostory a cenzuru církve, jak kázal a učil 
Kristus a apoštolové nebo Hus. Takto zformulovaný husitský program se 
stal ve velké části společnosti, u všech stavů i mezi lidem, obecně známou 
a Písmem a praxí apoštolské církve prokázanou Pravdou. 

Všechny velké polemiky mezi husity a koncilovými otci nebo legáty 
probíhají za přítomnosti laiků (a překladatelů) a jsou nejen diskurzem 
o pravdách, ale také o církevních zvyklostech a praxi. Jsou založeny ne-
jen na scholastické epistemologii a logice, ale proniká do nich „zdravý“ 
přirozený rozum laiků a snaha nejen o spásu, ale i „obecné dobré“. Tím 
je otevřena cesta k jednání o mír s kacíři. Stále ještě scholasticky vedené 
polemiky jsou uměním srozumitelnosti a logiky, vedou k racionalitě jednání 
a k praktickým činům. A vytvářejí také při jednání o kompaktáta příznivé 
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prostředí ovlivněné i tím, že část programu husitů je shodná s programem 
konciliarismu. Husitství, jeho nauka i jeho vítězná vojenská tažení vyvolaly 
prostě zájem celé společnosti, nikoliv jen teologů, kteří byli o teologických 
a filozofických základech husitismu nejlépe poučení – především to platí 
o legátech a mluvčích koncilu. Redukovat husitské myšlení a husitské 
programy na teologii by byla cesta k dezinterpretaci a pochopení revoluce 
by znesnadňovala. Sami velcí světští aktéři revoluce a kontrarevoluce si 
toho byli vědomi a přiznávali, že teologickým otázkám nerozumí a přijmou 
poučení duchovních expertů. I tak velký historik jako Palacký mohl po-
znamenat, že ho teologické motanice nezajímají. Pro historii je podstatné 
to, jak byly pravdy a smlouvy i výroky teologů vnímány a interpretovány 
současníky bez teologického vzdělání. Možná, že síla husitských pravd je 
v jejich teologické slabosti.

Dalším faktorem, umožňujícím a legitimizujícím jednání církve s kacíři 
novým jazykem porozumění a kompromisu, bylo odhodlání politiků koncilu 
i husitů ukončit válku (a u husitů i revoluci) dohodou na základě vzájem-
ných ústupků. Zde nelze nevyslovit obdiv politikům, legátům a vyslancům 
obou stran. Jednání o kompaktáta a mír dialogem mezi nepřátelskými 
stranami, rezignace na rozhodnutí sporu válkou, jsou civilizačně závažná 
a v politice a mocenské hře aktuální dodnes. 

Ve středověku patřila ovšem „křesťanská válka“ k božímu řádu a hu-
sité odmítající v počátcích hnutí jakoukoliv válku, museli tento svůj postoj 
změnit a přijmout koncept války obranné a pak války za prosazování božího 
zákona. Prokop Holý vyjádřil smysl táborského pojetí války jako obranu 
proti krutostem křižáckých nepřátel: „Ipsum regnum Boemiae gladio et igne 
immanenter devastando…“ (UB II, s. 364). Nesli jsme břemeno války, „ut 
beatis veritatibus in dei ecclesia praeparantes sedilia, pacem felicem ac dies bonos 
nancisci possimus; unde ecclesiae unitas, fraterna dilectio, reformatio morum et 
reliqua optanda quae tangitis domino operante succrescent“ (UB II, s. 364). 
Vzhledem k nečekanému průběhu husitských válek vzniklo u husitů 
přesvědčení, že Bůh dává jejich vítěznými bitvami a taženími znamení, 
že právě oni jsou pravými obhájci a bojovníky božího zákona. Katolická 
strana musela přijímat v této fázi války obecný výklad, že Bůh křesťany 
trestá porážkami za jejich vlastní hříchy. Politikové koncilové církve však 
vyvodili z porážek také závěr, že Bůh dává znamení, aby s dosud kacířským 
nepřítelem jednali, to jest vstoupili na politickou cestu, jak dosáhnout míru 
a pochopitelně i cílů církve. Pokračovat ve válce diplomacií. Ale obě strany 
pokračovaly ve válce až do podepsání míru a nevzdávaly se naděje rozhod-
nout spor vítěznou bitvou, považovanou za boží soud. To byla strategie 
nejen husitů, nýbrž i legátů, když si po příchodu do Čech uvědomili význam 
katolickém strany v zemi a to, že by mohla zabránit úplnému ovládnutí 
politického prostoru Čech i Moravy husity. Nicméně ani obležení Plzně, ani 
bitva u Lipan nepřinesly konečné rozhodnutí a husitští lipanští vítězové si 
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vynutili jednání o mír za probíhající války až do schválení kompaktát, na 
což konciloví politikové i Zikmund přistoupili. 

Pojem „křesťanská válka“ byl používán v nejrůznějším smyslu, lze však 
říci, že většinou byl chápán jako dodržování válečných pravidel dané doby. 
K nim patřilo vyhlašování války nepřátelům božích i světských zákonů; 
válka proti zahraničnímu nepříteli, kacířům nebo nevěřícím; vyhlašování 
lokální války „opovědí“ (Fehde), tj. soukromé zjednávání spravedlnosti, 
pokud ji nezjedná soud; zajímání a vykupování poražených, uplatňování 
zákona cti (slib, že se propuštěný zajatec postará o zaplacení výkupného, 
nebo se dostaví k soudu, nebo vyšle svého zástupce /ležáka/ na určité 
místo); vybírání výkupného místo dobývání měst, vybírání daní úroků jako 
„holdů“ ve výši poddanských dávek a závazků majiteli dobytého panství 
místo vypalování vesnic; uzavírání příměří, rozhodování sporu ubrmany 
atd. Po několik staletí středověku byla válka legitimní součástí řádu, poci-
ťovanou ovšem jako velké neštěstí. 

„Řád křesťanské války“ byl tím nejzazším, co mohla církev i světská 
moc pro účastníky a oběti války učinit. Avšak válka proti kacířům, na niž se 
křesťanské zásady nevztahovaly, se měnila ve válku vyhlazovací. Na říšských 
sněmech se objevuje jako cíl války proti husitům slovo „ausrotten“. Ve válce 
proti katolické straně vedené ve vlastní zemi dosáhli husité nejdříve toho, 
že si vynucovali dočasná příměří. Církev i Zikmund tato příměří zpočátku 
svým stoupencům a služebníkům zakazovali a teprve v posledních letech 
války, když zvolili cestu jednání a dohody, je tolerovali. Zdá se však, že 
již během války i katolická strana počítala s možností jednat s poraženými 
kacíři „křesťansky“ a devastující křižácká tažení i drastické tresty proti ka-
cířům se zmírňují nebo končí. Svědčí o tom například na samém počátku 
husitských válek průběh rekatolizace Moravy nařízené zemským landfrý-
dem roku 1420 nebo v poslední fázi války vlna příměří v zemích Koruny 
české; na konci války pak dohody Zikmunda a Fridricha Braniborského 
o mírném zacházení s husity po jejich případné porážce. Pokud vojsko 
Fridricha v Čechách zvítězí, píše Zikmund (26. června 1431), má se chovat 
v Čechách jako plnomocný správce. Má trestat, ale také dávat milost, šetřit 
zajatce a nedopustit plenění země. Jednat podle uvážení a rozumně s jeho 
budoucími poddanými a královstvím. Msta do politiky nepatří, věděli tehdy 
politikové (UB II, s. 218–221).

Po prvním několikaměsíčním veřejném slyšení husitů v Basileji určil 
koncil k dalšímu jednání o konečné znění kompaktát skupinu prelátů 
a vybavil je plnými pravomocemi. Jsou to přední muži koncilu, vynikající 
teologové, mluvčí koncilu při basilejských disputacích, oddaní konciliaristé 
a zkušení diplomaté. V rozhodující poslední fázi jednání to byli biskup 
Filibert, Palomar, Berrueri, Gelnhausen a Toke, kteří jednali v souladu s le-
gátem Cesarinim. Jednání s husity patřilo do programu sjednocení všeho 
křesťanstva a reformy církve. Pokračovalo v duchu, který se prosazoval 
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v Chebu, Basileji i v Praze. Tato skupina teologů byla dobře seznámena 
s celou škálou husitského myšlení. Na svých cestách do Prahy a míst po-
bytu císaře Zikmunda ve střední Evropě (Řezno, Vídeň, Bratislava, Brno, 
Stoličný Bělehrad, Jihlava), se na místě seznamovali se situací a přizpůso-
bovali jí taktiku jednání. Legáti byli v nepřetržitých kontaktech jak s husity, 
tak s katolickou a Zikmundovou stranou a jejími klíčovými osobnostmi. 
O všem významném, co se dálo, informovala soustavně informační síť měst, 
knížecích a panských dvorů a velkých klášterů ve střední Evropě, jejímž 
ohniskem byl, zdá se, Norimberk. V Čechách vsadili legáti na vojenskou 
podporu katolické strany, zejména na záchranu katolické Plzně obležené 
husity, aby zabránili obligátnosti kalicha v českých zemích, již táboři do 
poslední chvíle hájili. Sledovali vnitřní spory husitských stran a rostoucí 
izolaci Tábora, spory mezi Starým a Novým Městem v Praze. Udržovali 
kontakty s vůdci stavovských skupin panstva, rytířstva a měst, s univerzitou 
a duchovenstvem. Zjistili také, že husitství nelze chápat jen jako rozdělení 
země na katolickou a husitskou část a na husitské směry, ale že zde existuje 
i společné politické vědomí zemských obcí České koruny (katolíků i husitů) 
a že v rámci svých možností pracuje zemská správa Alše Vřešťovského, 
v níž legáti spatřovali důležitého partnera. 

Legáti byli také pověřeni koncilem vizitačním právem (a Filibert 
i právy biskupskými) a seznámili se s náboženskou situací jak v husitských, 
tak katolických místech. Poznali katastrofální situaci církve i v katolických 
oblastech, úpadek bohoslužeb, duchovenstva, pohanské zvyklosti lidových 
vrstev a silný vliv od církve odtrženého táborství. Mohli navazovat ote-
vřené i tajné styky s předáky náboženských i politických stran a nalézat 
spolehlivé spojence v úsilí o včlenění husitů do obecné církve za cenu co 
nejmenších ústupků. Stali se politiky mimořádného vlivu. Dovedli poznat 
hranice možného, spolehlivé spojence, možnost koalice pánů obou stran, 
význam měst pod vedením staroměstské radnice a velkou politickou roli 
hejtmanů a rytířstva. Jejich nedocenitelnými spojenci se stala pražská uni-
verzita, ovládaná konzervativními mistry Křišťanova a Příbramova směru, 
panská skupina Menharta z Hradce i zemská vláda Alše Vřešťovského 
v rámci svého rozšiřujícího se politického prostoru. 

V českém dějepisectví jsou většinou legáti koncilu představováni jako 
intrikáni, jejichž jediným cílem bylo rozložit dosavadní jednotu husitského 
„trojvládí“, zachránit Plzeň, zinscenovat lipanskou bitvu a přivést zbloudilé 
ovečky zpět do ovčince církve. To byl ovšem zcela pochopitelný, trvalý 
a legitimní úkol legace, smysl a cíl její diplomacie. Opírali se o podporu 
značné části obyvatel České koruny a souhlasil s ním Zikmund. K taktice 
i úkolům legátů patřily dohody o rozsah ústupků. V konečných fázích 
jednání o mír poznali legáti zcela rozhodující význam krále a císaře pro 
úspěšné skončení své mise. Také to, že to bude císař, kdo nahradí Soudce 
chebského. 
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Několikaletá mise legátů a jejich cesty po střední Evropě jsou před-
obrazem novodobé diplomacie a velkých pravomocí diplomatických misí. 
Husitští politikové se starali nejen o jejich bezpečnost, nýbrž i o to, aby 
se s nimi v husitských městech a při jednání s husity zacházelo důstojně 
a přátelsky. Důležitou roli měli v první fázi jednání v Praze husitští poslové 
z Basileje, kteří se s legáty dobře znali. Slavná uvítání legátů koncilu v Praze, 
na Starém i Novém Městě, v říšských městech, v Brně, Jihlavě a všude kam 
přišli, jsou výrazem touhy po míru, ale také dobré organizace ze strany 
husitských předáků a královských úředníků. S legáty se prostě jednalo jako 
s vrcholnými představiteli církve a s posly míru vybavenými diplomatickou 
imunitou. Nejjistěji se mohli cítit v prostředí svých spojenců na Starém 
Městě pražském, na univerzitě, či na hradech strany Menharta z Hradce. 
Poznali nejen slavná uvítání, dary a hostiny, ale i různá nebezpečí a všechny 
strázně cestování své doby plné lapků na každé cestě i nepřátel v hradbách, 
takže biskup Filibert mohl napsat v relaci koncilu z Vídně v dubnu roku 
1436: „Nos quidem, qui austeritatem temporis et viarum discrimina sumus 
experti, morum ipsam satis habemus rationaliter excusatam“ (UB II, s. 443). 
Legáty posilovala na jejich cestách víra v poslání a úkol, který vyjádřil Fili-
bert takto: „Opus enim est, quod sacrum concilium a prosecutione incepti operis 
non instat. Illi quidem perditi homines, qui coepta bona turbare et dirumpere 
satagunt in dissolutionem concilii spem figunt et exinde spondent suis satellitibus 
respiraremen… et huic rei accomodum valde foret opus videri, sed ex multis aliis 
respectibus est necessaria“ (UB II, s. 444–445). Hlavním nepřítelem legátů 
nejsou husité, ale ti, kdo chtějí koncil rozpustit a tím skončit započaté dílo 
míru, sjednocení křesťanů a reformy církve, a nesmiřitelní obou stran. 
Ocenění diplomacie není slučitelné se sympatiemi vůči jedné straně; závisí 
na poznání jejího obsahu i cílů, k nimž patřilo především ukončení války. 
Legáti jsou nedílnou součástí komplexu husitské revoluce. 

Na české straně plní podobnou roli jako legáti koncilu politikové 
husitů, zemské obce a správy. Na počátku a v Basileji je to Prokop Holý, 
který přivedl k jednání tábory, a Rokycana, vůdce nejpočetnější skupiny 
husitských kněží své strany, který prokázal schopnosti smiřovat nesmiřitelné 
a uzavírat užitečné kompromisy, aniž by opouštěl husitská církevně-politic-
ká stanoviska, směřující k národní české církvi. Projevoval se jako politik 
schopný vést dialog jak s koncilem a legáty, tak s vlastní stranou i tábory 
o bohoslužebných věcech, a formulovat vyznání víry a bohoslužebnou praxi 
slučitelnou s církevní tradicí a blízkou současné církvi. Pro svou v Čechách 
vždy nepopulární zásadu „střední cesty“ byl odsuzován, a to i v moderní 
době. V době jednání s koncilem a s legáty zářila hvězda Viklefova žáka, 
mistra Petra Payna-Engliše, učence a polemika požívajícího respektu všech 
stran. Do jednání o kompaktáta a církevní věci zasahovala řada s utra-
kvismem pevně spojených šlechticů, jako byli Kostkové z Postupic, Aleš 
Vřešťovský a také Menhart z Hradce nebo moravsko-čeští husitští páni 
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z Kunštátu, Pernštejna, Kravař a dalších šlechtických rodů, kteří se zasloužili 
o společný postup českých a moravských husitů. K husitským politikům 
náležela velká skupina městských konšelů, a purkmistrů, se staroměstským 
Janem Velvarem v čele. Na Zikmundově dvoře nalezli politikové v poslední 
fázi jednání vedle náladového císaře oporu v jeho kancléři, Kašparu Šliko-
vi, v jehož redakci a zřejmě formulaci byly psány nejdůležitější akty krále 
a císaře v posledních chvílích před uzavřením míru. 

* * *
Alfou a omegou kompaktát, to je třeba stále opakovat, jsou čtyři arty-

kuly a Soudce chebský. Husité prosadili, aby byly na veřejném slyšení před 
koncilem přijaty artykuly za předmět rozpravy v utrakvistické a všemi husit-
skými stranami sdílené formulaci. Stejně důležitá pro celý průběh jednání 
byla i dohoda o několika pravidlech diskurzu: Nemělo být vzpomínáno ve 
zlém na to, co se dosud mezi husity a církví stalo, mezi jiným na upálení 
mistra Jana Husa a hrůzy války. Z jednání byly také vyloučeny extrémní 
názory chiliastů a zjevné kacířské výroky a činy táborských radikálů. Na 
počátku jednání existovala naděje, že do mírového procesu budou začle-
něni i táboři. Tím byla odstraněna neřešitelná otázka minulosti a vycházelo 
se ze současného stavu a z té formulace a obrany artykulů, které v době 
koncilu uznávaly všechny politicky relevantní proudy a směry husitů. Na 
koncilu byl v zásadě dodržen i závazek, že rozprava se vystříhá vzájemného 
osočování a urážek a že mluvčí budou ve svých projevech rozlišovat, kdy 
mluví za husity nebo církev a kdy mluví jen za sebe. Že důležité projevy 
budou předloženy druhé straně v písemné podobě. A zejména zásada, že 
neuvážené činy a slova jedinců nebudou záminkou k přerušení jednání. Že 
konečné schválení kompaktát náleží u církve valnému shromáždění koncilu 
a u husitů zemskému sněmu Čechů a Moravanů husitského vyznání. Zá-
sluhou předních politiků obou stran byla tato pravidla dodržována nejen 
v Basileji, ale i během jednání husitů s legáty. Stejně podivuhodné je, že 
díky pravidelným poradám udrželi husité všech stran jednotu a vytrvalost. 
Tato snaha udržet jednotu programu všech stran husitů trvala až do konečné 
roztržky zemské obce s některými tábory. Politikové obou stran překlenuli 
také kritické okamžiky, kdy vinou „nekorektních“ řečníků a kazatelů hrozilo 
předčasné ukončení jednání, a tím pokračování války do nekonečna. 

V Basileji nedošlo ke schválení koncilem navrhovaného textu kom-
paktát oběma stranami. Byla však přijata pravidla diskurzu, a tak jednání 
husitů s legáty pokračovala. Předmětem jednání bylo především upřes-
ňování znění jednotlivých článků kompaktát a zejména jejich provádění. 
Obě strany si uvědomovaly, že mají schválit dokumenty, které budou 
základem nejen míru, ale jakéhokoliv dalšího jednání mezi husity a církví 
a církevního života v České koruně. Že se obě strany budou moci odvolávat 
na kompaktáta jako na zákon a smlouvu. Problémem bylo najít pro obě 
strany sporu přijatelnou interpretaci nikoliv již Písma nebo uznávaných 
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textů církevních Otců, ale samotného textu kompaktát, který by rozpory 
interpretace odstranil nebo aspoň omezil. Je to také souboj obecných for-
mulací artykulů na straně husitů a přesných formulací legátů, mezi nimiž 
byli juristé zvučných jmen. 

Avšak zatímco basilejské jednání bylo vedeno v uzavřeném kruhu 
aktérů, prakticky bez velkých zásahů širší veřejnosti a probíhalo v pevné 
režii koncilových předáků a vedení husitské delegace (Prokop Holý, Vilém 
Kostka), probíhala jednání s legáty v Praze na husitských sněmech ve zcela 
jiném prostředí. Z poklidného prostředí Basileje se jednání o kompaktáta 
přenesla do bouřlivého pražského velkoměsta, jednacích síní sněmu a ko-
lejí, kostelů s jejich „neukázněnými“ kazateli, v doslechu ulice, to vše na 
pozadí pokračující války a sporů husitských stran. 

Také husité se na jednání o mír, o kompaktáta a o potvrzení svobod 
připravovali v průběhu celé revoluce a války. V první polovině třicátých let 
se konají sněmy a schůzky stran, synody kněžstva a přípravy na závěrečná 
jednání pravidelně. První návrhy kompaktát, které vzešly z dílny koncilu, 
jsou projednávána na pražských sněmech již od příchodu českých poslů 
z Basileje a pak zejména na sněmu svatomartinském na přelomu roku 
1432/1433, kdy vznikla první redakce kompaktát přijatelná pro obě stra-
ny. Z tohoto jednání máme řadu relací a úprav, jejichž sumarizaci vydal 
Palacký (AČ III, s. 398–450). Celé jednání o kompaktáta se již nevracelo 
k teologické podstatě čtyř artykulů, ale soustředilo se na dva problémy. 
Prvním byla pro obě strany přijatelná formulace artykulů, druhým jejich 
realizace, zejména kde a pro koho vlastně budou platit. 

Na pořad jednání se znovu a znovu vrací přijímání podobojí, které 
kvalifikoval koncil jako věc víry a autority církve. Koncil uznával stejně 
jako papežství úzus, který se prosadil v prostředí západního papežského 
křesťanství ve středověku, totiž že přijímání pouze pod jednou způsobou 
(chleba) reprezentuje celé tělo Kristovo, přítomné symbolicky v knězem 
posvěcené eucharistii. Tradice zde sloužila jako důkaz legitimity přijímání 
podjednou. Husité trvali na přijímání chleba i vína jako samotným Kristem 
stanovaným způsobem a přitom rozšiřovali tento způsob i na děti. Koncil 
a legáti se klonili k výjimečnému uznání utrakvismu jako možnému způsobu 
přijímání eucharistie, ale omezovali prostor jejího užívání jen na dospělé, 
a to jen v místech, kde to bylo do vyhlášení kompaktát zvykem, přičemž 
přijímající měl být poučen, že celý Kristus je v eucharistii přítomen i pod 
jednou způsobou chleba. To znamenalo nové rozdělení země. Kněžím byla 
přiznána volba podávat podle místa, kde bude který způsob uznán. Utra-
kvistické kněžstvo mělo být vysvěcováno i katolickými biskupy, na Moravě 
například současným biskupem olomouckým. Legáti museli husitům slíbit, 
že přijímání sub utraque není chápáno jako dar nebo jako dočasná výjim-
ka, ale že je v souladu s Pravdou. Koncil ovšem počítal s tím, že současní 
utrakvisté postupně vymřou. 
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Zásadním problémem se stal požadavek husitů volit arcibiskupa 
a biskupy husitským kněžstvem i laiky, a tím položit základ zemské nebo 
národní církevní organizace a zajistit svěcení kněžstva. Od smrti arcibisku-
pa Konráda z Vechty, který přijal artykuly a světil husitské kněze, nebylo 
arcibiskupství obsazeno. Legáti koncilu možnost volby utrakvistického 
arcibiskupa odmítali, protože až sem jejich koncilem udělené pravomoci 
skutečně nesahaly. Ani koncil takovou volbu nepřipouštěl. Zdálo se, že na 
tomto požadavku husitů jednání o kompaktáta ztroskotá. Nakonec vyřešili 
problém husité sami patrně se svolením nebo na radu císaře a volbu arci-
biskupa a dvou biskupů provedli. Zikmund vzal na sebe odpovědnost za 
schválení volby provedené laiky i kněžími a uznal ji jako panovník, aniž 
by vyčkával konsekraci husitských prelátů koncilem (AČ III, s. 445–446). 
Tím byla uvolněna cesta pro uzavření míru, ale problém husitské církevní 
organizace zůstal otevřený. 

S koexistencí husitů a katolíků byl ovšem spojen problém jednoty 
nebo rozdělení obyvatelstva nejen v rámci království anebo jedné země, 
ale především jednoho města nebo panství. Jednota je stále posvátný po-
jem politické teologie. Rozdělení obyvatelstva v obci, především rozdělení 
náboženské, přinášelo trvalou hrozbu občanské války, největšího zla pro 
společnost neznající pojem náboženské tolerance. Husitům se nakonec 
podařilo uhájit Zikmundem schválenou zásadu, že má být zachována 
jednota obyvatel alespoň ve městech, a to podle stavu, který se vytvořil 
za revoluce. Tam, kde mají převahu katolíci, zůstane obligátní jejich víra, 
a tam kde mají převahu husité, zůstane obligátní „víra“ jejich: město tedy 
bude buď katolické nebo husitské. Praha si vyžádala a získala královské 
potvrzení svých opatření z doby revoluce, zejména že nemají být v husit-
ských městech znovu přijímáni emigranti, kteří odešli nebo byli vyhnáni 
z města pro víru (AČ III, s. 449–450). To požadovala i jiná královská 
města. V podstatě vedla tato zásada k rozdělení obyvatelstva na katolická 
a husitská m í s t a  a  o b l a s t i .

Poměrně jednodušší bylo jednání o zpřesnění formulací a realizaci 
dalších tří artykulů, pokládaných za věc praxe a reformy církve a mravů. 
Právě zde se snahy husitů, konciliaristů i laiků všech stran sbližovaly. 
V rozpravách mezi legáty a husitským duchovenstvem i zemskými sněmy 
byla nalezena východiska za cenu ústupků ze strany husitů. U zásady svo-
bodného kázání, již husité dokazovali kázáním Krista i apoštolů na těch 
místech, kde právě pobývali, legáti namítali, že možnost kázání nemůže být 
svěřena každému a kdekoliv. K formulaci husitů, „aby slovo božie od kněží 
božích a jahnóv dobrých svobodně a věrně bylo kázáno,“ dodávají legáti, aby 
ze slova „svobodně“ „nebyla vzata příčina rozpustilé a škodné svobody…, kteréž 
ani vy, jakož ste častokrát řiekali, nemíníte, ohraženo buď“ (AČ III, s. 401). 
Husité přijali zásadu že kazatel musí být kvalifikovaný a schválený vyššími 
církevními orgány na místech k tomu určených. Nemohli ovšem odstranit 
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vliv patronů kostelů, zakotvený v právních zvyklostech zemí. To vedlo 
k dalšímu posílení vlivu laických vrchností na církevní správu a k omezení 
církevního práva. Vynořoval se také problém „bláznivých kněží“.

Složité bylo jednání o formulaci artykulu o trestání zjevných a smr-
telných hříchů. Zde bylo vágní vše, především co je to zjevný a smrtelný 
hřích a kdo má právo takové hříchy trestat. Husité měli při tomto článku 
na mysli zejména hříchy kněží, například svatokupectví, a právo trestat by 
podle nich měli mít laikové. Legáti však soudí, že trestat hříchy nemůže 
každý. „…zajisté žeby tieže přijalo to město, kdyžby kto z obecných lidí pokusil 
se mstíti nad jedniem hřiešníkem a vyzdvihl by šibenici na rynku, a tu žeby jeho 
oběsil, nežli by jeden člověk zabil člověka v svádě neb úkladem“ (AČ III, s. 407). 
Prosadila se zásada soudního rozsudku příslušným světským nebo církev-
ním soudem. Praxe v husitských místech směřovala k trestání z j e v n ý c h 
hříchů laiků. První místo mezi těmito hříchy zaujímalo smilstvo a s ním 
spojené hry a tance. V husitských městech se projevovaly prvky kalvínské 
kázně a přísnosti mravů, příznačné pro radikální reformaci. Ve hře zde byla 
také zpověď, rozhřešení a odpuštění a zejména trest smrti, který husité 
odmítali s mementem Husova procesu. 

Posléze se jednalo o formulaci článku o chudé církvi a zákazu světské-
ho panování kněží. Ten nejvíce oslovoval světské stavy a byl úzce spojen 
s výsledky revoluce. Papežská církev závislá na pozemkovém majetku i fi-
nančních operacích, pokládala každé zcizení církevního majetku za sacri-
legium. Vrchnostenskou správu pozemkového majetku vykonávala stejně 
jako šlechta nebo města na svých panstvích. Udržovalo se také pravidlo 
mrtvé ruky, které zabraňovalo prodávání a zastavování majetku církevních 
institucí. Církev získávala nový majetek jak koupěmi, tak donacemi. Majetek 
byl vázán na církevní instituci, nikoliv na jednotlivé duchovní osoby, které 
v případě světského kněžstva mohly svým majetkem částečně disponovat. 
Během revoluce došlo v Čechách a částečně i na Moravě k převodu obrov-
ského množství církevního majetku do světského držení, a to buď uzurpací 
(zabavením) majetku církevních institucí (v prostoru a pravomoci měst 
městskými radami) nebo záborem církevního majetku šlechtou, zejména 
ve východních a západních Čechách. Největší podíl na sekularizaci církev-
ního majetku v Čechách však měl král Zikmund, který hned na počátku 
revoluce a po okamžitém vyčerpání královského (státního) pokladu válkou 
zastavoval královský majetek a také patronátní majetek církevní. Z toho 
těžily obě strany náboženského sporu, zejména katolická strana a královi 
služebníci, kteří si dávali své vojenské i jiné služby králi dobře platit. Pokud 
by byla sekularizace církevního majetku pokládána za sacrilegium, byl by 
největším hříšníkem král. Na vyplacení zástav zadluženým králem nebylo 
ani pomyšlení a jejich držitelé měli zájem, aby majetkové změny byly 
legalizovány nějakým právním aktem, zápisem nebo dohodou. O řešení 
problému, jak naložit se sekvestrovaným majetkem, se pokoušeli již husité 
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na svatomartinském sněmu a pak Alšova vláda, a to soupisem zastaveného 
majetku, jeho zdaněním a posléze revizí, která se později chápala jako 
kontrola zástavních listů. Legáti prosadili v kompaktátech právo církve na 
majetek kostelů a far určený na zajištění bohoslužeb a kostelů.

Kromě upřesnění a výkladu realizace čtyř artykulů obsahují kompak-
táta důležitá ustanovení o bohoslužbách a pastorační práci. Zde husité – již 
bez táborů – svolili, že se ve všem budou řídit současnou praxí církve, to 
jest mešním pořádkem, uznali svátosti, svátky, svěcení vody, půsty a mešní 
roucha. Utrakvismus přijímal teologii skutků, nezastupitelnou roli vysvěce-
ného kněze spojenou s transsubstanciací, biskupská práva, ale požadoval 
větší účast laiků na bohoslužbách, užívání národního jazyka při částech 
mše a při zpěvu v kostele.

Kompaktáta jsou ovšem především mírovou smlouvou mezi husity 
a církví. Mocí Boha, apoštolů Petra a Pavla, „a řečeného svatého koncilium 
obecného“ vyhlašují legáti „pravý, věčný, pevný, dobrý a křesťanský pokoj“ Krá-
lovství českého a Markrabství moravského s veškerým lidem křesťanským. 
Všem křesťanským knížatům se nařizuje tento mír zachovávat, bez ohledu 
na nesnáze s formulacemi některých artykulů. Kompaktáta umožňují sou-
žití dvou náboženských stran, které se měly rozcházet pouze přijímáním 
podobojí. Autoři kompaktát se domnívali, že způsob tohoto soužití nalezli 
a „uzákonili“. Kompaktáta z moci koncilu ruší a vymazávají všechny klatby, 
které byly proti Čechům vyhlášeny (AČ III, s. 442) a přikazují všem křes-
ťanům, aby na husity neútočili, nehaněli je, neškodili jim a jednali s Čechy 
a Moravany jako s bratry (AČ III, s. 442 an.). 

Aeneas Silvius charakterizoval dohodu o kompaktátech takto: „O doho-
dě [o kompaktáta] byl učiněn krátký zápis, avšak kolik názorů, tolik slov jimiž 
se přikazuje, aby cizí články víry a odlišné náboženské obřady byly odstraněny, 
a Čechům se poroučí, aby věřili tomu a zachovávali to, v co věří a co zachovává 
obecná církev. Pouze pokud jde o přijímání, byla povolena novota. Ostatně mezi 
Čechy a císařem byly uzavřeny jiné smlouvy, podle nichž byly církevní statky 
ponechány těm, kteří je uchvátili, jako zástavy, dokud nebudou vyplaceny určitou 
částkou peněz. Řeholníci obojího pohlaví, jimž byly odňaty kláštery, i ti, kteří 
odešli do vyhnanství, byli zbaveni naděje na návrat. Rokycanovi bylo slíbeno 
pražské arcibiskupství. Moc udílet správu českých kostelů byla odňata papeži“ 
(AS 167). Je to diplomatická, nicméně hořká bilance náboženského kom-
promisu. Vidí však úzkou spojitost kompaktát se smlouvami, které uzavřel 
Zikmund s českými stavy, to jest s jeho kapitulacemi. 

II. Kapitulace – charta svobod

V listě odeslaném z Jihlavy 5. července 1436 píše císař Zikmund 
Oldřichovi z Rožmberka: „…neb ač sme, děkujíce milému pánu bohu, dnes 
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zde všechny duchovnie věci slavně dokonali a poslušenstvie řádně sě stalo, však 
ješče o světské věci drahně činiti máme, kteréž zde vyjednati mieníme, a tvé 
rady v těch také potřebujem, úffajíce, že ty velmi krátce a dobře konány budú“ 
(LOR I, s. 203).

Mohlo by se zdát, že jednání o kapitulacích bylo proti jednání o kom-
paktátech velmi krátké. Ve skutečnosti však husité začali o podmínkách 
Zikmundova návratu na trůn, spojeného s kapitulacemi, jednat brzy po 
smrti krále Václava IV. Koncem roku 1419 byly doručeny Zikmundovi do 
Uher požadavky husity ovládané zemské obce. Již mezi těmito požadavky 
byl článek: „Aby Královská milost dal svobodu zákonu božiemu a slovu jeho, 
a zvláště o přijímání těla božieho a krve božie všemu lidu křesťanskému, jakož 
dobré paměti bratr jeho král Václav tu svobodu byl jest propustil“ (AČ III, 
s. 206). V první verzi zemských svobod potvrzovaných Zikmundem roku 
1435 (AČ III, s. 446–449) je obsaženo jádro husitské nauky o eucharistii, 
o církvi, o náboženské emigraci, jakož i náboženské požadavky měst. Při 
jednání o kapitulace i kompaktáta se na husitské straně několikrát setkáváme 
s odvoláním na vládu krále Václava IV. Náboženské požadavky vnesli do 
kapitulací husité, a tím byl Zikmundův souhlas s kapitulacemi vyloučen 
až do přijetí kompaktát. Jak však rozumět tomu, že se husité opakovaně 
odvolávají během jednání na vládu Václava IV.? 

Nástup krále na trůn po době chaosu revoluce a války byl spojován 
s obnovením „řádu“, což byl jeden z klíčových pojmů společenského 
a politického myšlení. Po řádu toužili jak Zikmundovi přívrženci a katolíci, 
tak husitský establishment, to jest ti šlechtici a měšťané (a snad i sedláci), 
kteří měli královskými zástavami potvrzené své majetkové a politické zisky 
a ovládali města, panství a kraje. S obavami naopak mohli hledět na ob-
novení řádu všichni, kdo své majetkové zisky neměli legalizovány zápisy, 
listinami nebo jejich falzy. Ne každý však měl k dispozici tak dokonalou 
kancelář jako Rožmberkové, jež by dovedla falza zástavních nebo výplatních 
listin vyrobit (LOR I, č. 351–381). 

Řád mohl být chápán jako obnovení pořádku královskou autoritou, 
zemskou obcí, úřady a právem všeho druhu. Řád byl však vždy spojen 
i s určitou dobovou představou ideálního řádu, s modelem šťastné doby 
a společnosti, popřípadě se vzpomínkou na ni. V moderní době nabízí 
takovou představu ideologie, utopie a po ní různí futurologové a prognos-
tici. A konec konců i nezničitelná představa, že dříve bylo vždy lépe než 
je nyní. Dokonalá a šťastná doba řádu je obvykle umístěna do prostoru 
mimo současnou chaotickou společnost nebo byla přesunuta utopickým 
projektem do budoucnosti. Starší doby hledaly model dokonalé společnosti 
v minulosti, v mýtech, počátcích dosud hříchem neposkvrněného božského 
řádu popsaného v Genesis, v životě apoštolské církve a v kronikách, ale také 
v reminiscenci nedávné minulosti, která ještě nevymizela z paměti. Každá 
taková představa řádu jako návratu ke společenskému modelu minulosti 
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musela odpovídat přítomné situaci a zájmům soudobých společenských 
aktérů. V husitství se rodí myšlenka revolučního řádu, pořádku, který si 
vytvářela sama revoluce. Minulost má však v myšlení stále legitimizační 
funkci a musí odpovídat náboženskému výkladu světa. Pro ty, kteří byli 
s revolucí zájmově spojeni, měl být obnoven řád, který by byl schopen 
legalizovat výsledky revoluce. Takový řád nabízela politicky legitimistickým 
husitům právě nedávná legitimní a legální doba vlády krále Václava IV. 
Naproti tomu Zikmund se ve svých reminiscencích opakovaně hlásil k mo-
delu vlády svého a Václavova otce – Karla IV. V této dvojí představě se 
realizuje i dvojí přístup k řádu minulosti u husitů a u Zikmunda. Všemi 
hanobený král Václav IV. je ideální vládce pro husity. Velebený Karel IV. 
je vzorem ideálního panovníka pro Zikmunda.

Snad žádný jiný panovník v evropských dějinách nebyl jak od součas-
níků, tak od historiků hanoben tak důkladně jako Václav IV. F. M. Bartoš, 
který hlavní charakteristiky Václava IV. shromáždil a vydal, je označil 
za „Liber klevetarum“ (ČD II/6, s. 474–498). Jsou to relevantní doklady 
o tom, kdo a jak vytváří pověst panovníka a jak se tato pověst v dějinách 
i dějepisectví mění a mytologizuje. Bartošem uveřejněné dokumenty jsou 
také seznamem středověkých i novodobých topoi všech špatných vlastností 
vládnoucího zločince od narození do konce života. U Václava IV. od „ze-
srání“ oltáře při křtu až po vraždy páchané šíleným králem a jeho zločiny 
proti Bohu, církvi i lidem v době jeho vládnutí. Takový obraz stále žije 
v dějepisu a pokleslé popularizaci dějin. Snad jediná poněkud snesitelná 
Václavova vlastnost je u jeho kritiků opilství. Hanopisy pocházejí většinou 
od katolické církve a nepřátel husitů. Bartoš však uveřejňuje i chvály vlády 
Václava IV. u některých husitských kronikářů, vzpomínajících na jeho vládu 
jako na dobu míru a láce. Je zde také vzácné svědectví brabantského di-
plomata Edmunda de Dyntera, který se s králem osobně setkal a po letech 
vzpomínal na jeho vzdělanost a příjemné chování. Jeho opilství omlouval 
jako následek otravy jedem a pak trvalé žízně. Paměť utrakvistů ovšem 
končí s jejich zánikem ve vírech evropské reformace. 

Důvody proč husité vzpomínali na krále Václava v dobrém a proč 
mohli použít jeho vlády jako modelu řádu, uvádí výstižně Aeneas Silvius 
v Kronice Čechů. Ironickou chválu vložil do fiktivního projevu husitského 
tribuna Václava Korandy, varujícího lid před svržením krále z trůnu, jak 
se prý Václav IV. obával. „Zachránil ho,“ píše Silvius, „Václav, příjmením 
Koranda, kněz obzvláštní výmluvnosti, jehož lid poslouchal. Ten, když připo-
mínal lidu stav země, pravil mezi jiným: ‚Bratří, ačkoliv jsme dostali za krále 
opilce a lenocha [obriosum atque inertem], zvážíme-li, jací jsou ostatní pa-
novníci, není nikdo, komu bychom dali před naším králem přednost. Vždyť kdo 
se odvažuje nás za jeho vlády dráždit? Můžeme žít podle svého přání. I když 
nemá stejný názor na náboženství jako my, přece ani nám nezasahuje do našich 
obřadů, ani jiným nedovoluje do nich zasahovat. Proto pokládám za správné, 
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abychom se za něj všichni modlili k Bohu a přáli mu dlouhý život, protože jeho 
nečinnost je naší spásou, naším bezpečím‘“ (AS 104–105). Silviův sarkasmus 
přesně vystihuje, proč se husité mohli na Václava IV. odvolávat. V době 
jeho vlády se husitské hnutí mohlo rozvíjet a šířit téměř bez překážek, ko-
nat své obřady, kázat své pravdy, bylo tedy již téměř legální pod legitimní 
královskou vládou. Samozřejmě, že musely být zapomenuty Václavovy 
spory s bratrem nastupujícím nyní na trůn. Na podobných zapomenutích 
je založeno politické jednání.

Zikmund se naproti tomu v kapitulacích odvolával na dobu vlády 
Karla IV. jako na dobu míru a řádu, ale musel zapomenout na to, že otcův 
návrh zemského zřízení byl zahájen články o inkvizici a byl stavy zamítnut 
a že představoval, jak se dnes domníváme, model absolutistického pokušení. 
Zikmunda nenapadlo tento neplatný zákoník obhajovat a na pokračování 
v zavádění monarchického absolutismu neměl čas. 

Návrhy kompaktát a kapitulací vycházejí ze situace společnosti, která 
prochází revolucí a vytváří nový církevní, stavovský a právní pořádek. Do 
obnovení monarchického řádu jsou zahrnuty výsledky husitské revoluce, 
podobně jako byly do charty Ludvíka XVIII. roku 1814 zahrnuty výsledky 
revoluce francouzské. Každý pokus o zakončení revoluce vrcholí ústavním 
aktem. Protože ve středověku musí být řád řádem božím, Bohem řízeným 
a zakotveným v jeho Zákoně, figurují v kapitulacích náboženské články na 
prvním místě. Dávají novému řádu legitimitu.

Za velkou chartu svobod a práv Království českého lze považovat 
dokument vydaný 20. července 1436 a publikovaný Palackým (AČ III, 
s. 446–449), nověji pak ve vydání Starých letopisů českých z rukopisu Kří-
žovnického (SLČ-Kř, s. 120–122). V této edici je označen přepis uvedené 
listiny jako „Smlúva ciesaře se pány“. Kompaktáta a schválení náboženských 
požadavků husitů byla vtělena do kapitulací jako prvních sedm článků této 
smlouvy. Císař se v nich zavazuje dodržovat a chránit smlouvy uzavřené 
s basilejským koncilem, zejména o odstranění smrtelných a zjevných hříchů 
ze země; nedopustí aby husitské země Čechy a Morava byly utiskovány 
pro přijímání podobojí; schválí královskou radu, kterou husité navrhnou 
a bude se s nimi radit o jejím doplňování; kaplany podobojí „rádi uzříme 
na našem dvoře“; nebude nikoho nutit k obnovení pobořených hradů, 
klášterů a kostelů, pokud by tak nečinil ze svobodné vůle; přijímání mni-
chů a jeptišek do měst se má dít jen s povolení biskupa nebo obce; po 
příjezdu do Prahy bude se svou a s kněžskou radou pomáhat pražskému 
učení (AČ III, s. 446–447). 

Konšelům obou pražských měst a pražským utrakvistickým duchov-
ním vydal již 6. června (při schvalování kompaktát) zvláštní zápis, i když 
to pokládal za zbytečné, protože takový list již dal celému království 
a markrabství. Nicméně vyhovuje jejich naléhání „pro příčiny jisté a kusy 
v něm položené“ (AČ III, s. 431–434). Zvláštní příčinou je jednota uvnitř 
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městských obcí, „aby smíšenice z toho hanebná nepošla.“ Pražané také žáda-
li, aby královský podkomoří, kontrolující královská města, jejich správu 
i finance, byl utrakvista, aby se mniši nevměšovali do pražských far a aby 
nebyli přijímáni do měst mniši a jeptišky. Pražští preláti (kanovníci kapitul) 
nemají nikoho kaceřovati. Stanoví se, aby byly k utrakvistické správě připo-
jeny Vyšehrad a Malá strana, aby utrakvistům zůstaly špitály a kolegiátská 
zboží, aby městům nebyla ukládána velká daň, aby byly zrušeny kněžské 
a řádové platy a úroky na domech a aby byl potvrzen církevní soud z doby 
arcibiskupa Konráda pro manželské záležitosti. Zikmund vydal na městské 
církevní svobody zvláštní list a zavázal se také obnovit ztracená privilegia 
Novoměstských.

Po prvních článcích náboženských pokračuje Zikmundova charta 
(v Palackého edici) sedmnácti dalšími články „světskými“. K některým cír-
kevním otázkám se musí vracet – například článkem, že otázku, ve kterých 
kostelech se má kázat česky nebo německy, rozhodne až bude v Čechách 
a dohodne se s arcibiskupem.Většina článků se pak věnuje potvrzení sta-
rých svobod a práv a legalizaci revolucí vzniklé situace. Začíná se slibem 
navrácení českých královských insignií natrvalo do země, ale také „listů, 
privilegií, desek zemských i dvorských vyvezených z Čech vrácením na jedno 
místo v Čechách…, aby nám i našim budoucím králům českým v tej zemi bez-
pečně ležali a zachováni byli“. Následuje slib, že Čechům zachová a potvrdí 
„jejich svobody, práva, privilegia i listy“. Opakuje tradiční slib českých králů 
a svého otce, „aby v Čechách žádný cizozemec na úřadě nebyl, nežli Čech.“ Vše, 
co nebylo zapsáno (po dobu války) o právech, svobodách a řádech pánů, 
rytířů a měst, „to jim chceme rádi milostivě naplniti.“ A zejména do charty 
zapisuje, že „co sie jest stalo v těch záštích o tu při proti nám, to má všecko minúti 
a toho jim v budúciech časech nechcem ničím zlým zpomínati“.

Do obnovy pořádku na základě nové situace spadá tedy řada článků 
kapitulací, týkajících se majetkových změn a obnovení chodu zemských 
desek a zemské a komorní správy, především pak platnosti zástavních zá-
pisů. Lidé, kteří vlastní královy zápisy, je mají předložit radě, která bude 
v určitou dobu zřízena. Ta pak rozhodne, co se stane s majetkem. „A kdožby 
toho neučinil, aby sě tiem sám odsúdil,“ že zápis neměl žádnou moc. Naproti 
tomu potvrdí král všechny zápisy, které si lidé pro svůj majetek pořídili 
mezi sebou. Pokud jde o komorní platy, které nebyly odváděny, budou 
podrobeny revizi. Král nemá nikoho nutit ke spolkům o sirotky, ale potvrdí 
tyto spolky podle příbuzenství. Plně se má obnovit chod zemských desek, 
kterým zůstává jejich pravomoc, a všechny nespravedlnosti, ke kterým 
v deskách došlo, se napraví. Král také potvrzuje odúmrtní právo příbuzných, 
ale chce zachovat to, co na odúmrtích náleží královské komoře. Lichvářské 
úpisy na úroky Židům ruší, ale půjčená suma jim má být vrácena. Zikmund 
se zavazuje, že pro „zemské dobré“, bude v Čechách ražen groš jako za 
krále Václava IV. a že zvelebí Kutnou Horu. Pokud odjede ze země, nesvěří 
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její správu cizozemcům, a pokud by zemřel, nebude správa královského 
korunního zboží královské komoře odňata. 

Kapitulace Zikmunda Lucemburského, to jest smlouvy s českými 
stavy po uzavření kompaktát v Jihlavě v červenci 1436, je možno zkoumat 
a hodnotit z trojího časového pohledu: a) z hlediska doby jejich vyhlá-
šení jako pokus zakončit husitskou revoluci a válku husitů proti církvi 
a panovníkovi dohodou nových stavů s panovníkem o způsobu vládnutí; 
b) z hlediska místa, které tyto dohody zaujímají v dlouhodobém politickém 
sporu mezi panovníkem a zemskými obcemi o způsob vládnutí v Čechách 
a na Moravě; c) ze zpětného pohledu si pak historik může – na základě 
toho co aktéři vědět nemohli – dovolit uvažovat o tom, jaký význam měly 
jihlavské kapitulace pro další boje o ústavu České koruny. Ze všech těchto 
úhlů pohledu jsou Zikmundovy kapitulace dokumentem klíčovým. 

Kompaktáta jsou pokusem o zakončení husitské revoluce smlouvou 
mezi husity (a zemskými obcemi Čech a Moravy, ovládanými husity) a kato-
lickou církví (reprezentovanou koncilem) a panovníkem, a uznáním dědičné 
vlády krále a císaře Zikmunda v jeho rodu. Je to vítězství jak stavovských 
obcí, tak krále, poražena je předhusitská papežská a kostnická církev. Obě 
smlouvy přinášejí dva návraty: návrat husitských Čechů a Moravanů do 
církve a návrat českého krále na trůn. Přitom obě smlouvy měly garantovat, 
že po uzavření míru nedojde k restauraci „starého režimu“, tj. předrevoluč-
ních církevních a politických poměrů, a královského absolutismu, že bude 
uznán takový stav společnosti a moci, který se vytvořil během revoluce 
a vítězné revoluční války. 

Zároveň jde o dvojí kompromis. Poražená církev se zavazuje uznat 
symbolický obřad husitů, vymezující jejich identitu a zvláštní postavení 
v církvi přijímáním podobojí. Ústupkem církve je také legalizace pronikání 
národních jazyků – češtiny a němčiny – do chrámů a bohoslužeb nejen 
při kázání, ale i do kostelního řádu a zpěvu. Církevně-politické požadavky 
husitů byly ovšem splněny jen zčásti a basilejský koncil neuznal nejdůleži-
tější z nich, totiž volbu arcibiskupa a biskupů husitským kněžstvem a stavy, 
a tím i cestu k vytvoření národní církve, k níž husité směřovali. Nebyly 
uznány žádné církevní novoty radikálních husitů táborského směru. Část 
u Lipan poražených táborů a radikálů přešla na stranu utrakvismu nebo do 
služeb krále. Část jich padla nebo byla likvidována u Lipan a po Lipanech. 
Husitského arcibiskupa a biskupy zvolené stavy potvrdil pouze král. 

Kapitulacemi potvrzeným výsledkem revoluce je nové složení stavů 
v Českém království. Z karlovské struktury stavů odchází stav duchovní, 
který byl ve středověku v rámci učení o trojím lidu stavem prvním. Silný 
vliv si však utrakvistické kněžstvo udrželo v utrakvistických městech, v Praze 
a na univerzitě. V Čechách zůstávají nejmocnějším stavem páni, kteří si své 
pozice z Karlovy a Václavovy doby udrželi a upevnili. Postavení politic-
kého stavu a majetek tomu odpovídající si v revoluci vybojovalo rytířstvo 
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a zbavilo se svého postavení služebníků krále a pánů (panošství). Část 
tohoto rytířstva vzešla z husitských urozených i neurozených hejtmanů, 
kteří koncem revoluce nabyli velkého vlivu, ale většinou jej pak ztratili, 
pokud se jim nepodařilo legalizovat majetkové zisky. 

Největší společensko-politickou změnou zakotvenou v kapitulacích 
je politický vzestup měšťanstva, zejména Prahy, která si upevnila pozici 
metropole nejen Čech, nýbrž i České koruny, a osvojila si odpovídající 
„korunní vědomí“. V některých fázích revoluce byla Praha a její vojenský 
svaz nejmocnější silou v zemi a díky pražské univerzitě si utrakvismus 
udržel v Čechách duchovní autoritu, i když postupně přešel z radikálních 
reformačních pozic na pozice silně konzervativní a vůči katolické církvi 
nejvstřícnější. Městům legalizují kapitulace konfiskacemi získané pozem-
ky a platy, osvobozují je od dluhů a posilují jejich komunální autonomii. 
Potvrzují jejich městská práva a soudy. Města však nezískala odpovídající 
pozice v nejvyšších zemských úřadech a v zemském soudu. Nechtěla se 
zřejmě vzdát výhod „královského poddanství“, a tím i ochrany. 

Pro šlechtu i pro měšťany bylo podstatné to, že jim kompaktáta 
a kapitulace neuložily navrácení všeho získaného církevního a královského 
majetku, i když byly schváleny jen majetkové změny, které proběhly legální 
cestou, to jest zástavami, prodejem, dědictvím apod. Města si vymínila, že 
bez jejich svolení se nemohou vrátit emigranti, tj. pro víru vypuzení měšťané 
a duchovní, především mniši ze zrušených klášterů. Legalizace majetkových 
změn a zabránění návratu emigrace do měst spojuje husitství s většinou 
moderních revolucí. Díky populačním pohybům, jež vyvolala, vedla husitská 
revoluce k radikálnímu počeštění většiny královských měst. 

Součástí kapitulací je také dohoda s panovníkem, že nejvyšší zem-
ské úřady budou obsazovány úředníky husitské víry. Tato ujednání byla 
připravena již před příjezdem krále do Prahy a Zikmund je respektoval. 
Jím schválená první zemská vláda v Čechách (nejvyšší úředníci) je složena 
téměř výlučně z husitů a navazuje personálně přímo na zemskou vládu 
Alše Vřešťovského. Nejvyšším purkrabím pražským – předsedou zemské 
vlády – je jmenován Menhart z Hradce, sám Aleš Vřešťovský zaujme ve 
vládě úřad nejvyššího písaře. Účast v městských radách měli mít zajištěnu 
konšelé zvolení v době revoluce, na Starém Městě např. purkmistr Jan 
Velvar. Utrakvistům byla natrvalo potvrzena správa v jejich krajích a na 
jejich panstvích, a tím převaha v zemské obci Českého království. Nová 
zemská správa v Čechách nahradila provizorní nástroje vlády a práva z doby 
revoluce, jako byly spolky, landfrýdy, příměří, ubrmani, prozatímní zemské 
správy, a postavení měst, krajů a svazů jako autonomních a vlastně suve-
rénních útvarů. Kompaktáta a kapitulace se mají stát základem zemských 
zřízení jako ústavního řádu.

Zcela základní význam mají kompaktáta i kapitulace pro strukturu vlády 
v České koruně. Husité od počátku revoluce chápali útvar České koruny jako 
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stát v té podobě, jakou jí dal teritoriálně i institucionálně Karel IV. Cílem 
husitských politiků bylo uchovat tento stát i jeho instituce, a zároveň držet 
již dříve získanou spolusuverenitu nové stavovské obce a panovníka. Poprvé 
se pokusil svolat nové české stavy a ustavit korunní sněm stavů všech zemí 
Koruny Čáslavský sněm roku 1420. Během války se snažili husité získat pro 
uznání čtyř artykulů vedlejší země České koruny: Moravu, Slezsko a Lužice. 
Většina husitských pánů a Praha ovšem počítala s tím, že zůstane zachována 
lenní struktura státu a autonomie zemí s nadřazeným postavením Českého 
království. V korunním smyslu byla chápána i královské moc. V době re-
voluce se ani šlechta, ani královská města nevzdala monarchismu. Král byl 
stále jedinou společnou institucí a reprezentací státu Česká koruna. Byla 
to jediná záruka státní suverenity, respektovaná jak katolíky, tak posléze 
i husity. Popravdě řečeno byl pro většinu obyvatelstva všech zemí České 
koruny a velkou část obyvatelstva Čech a Moravy král Zikmund jedinou 
trvalou „institucí“, reprezentující její jednotu a suverenitu. Od zahájení 
jednání s husity v Bratislavě byl fakticky za krále uznán a bylo jen otázkou 
dohody husitů s církví, kdy se vrátí na český trůn. Proto byl jeho tlak na 
uzavření míru a přijetí kompaktát tak silný. Zikmundův návrat byl návratem 
českého krále na trůn jako vládce a suveréna všech zemí České koruny za 
podmínek, které diktovaly převážně husitské zemské obce Čech a Moravy. 
Jeho královský titul byl ovšem opět spojen s tituly a mocí uherského krále, 
krále římské říše a s titulem císaře. Nutno dodat, že obrovský konglomerát 
zemí, korun a římské říše pod vládou jednoho panovníka nadlouho znemož-
ňoval formování teritoriálních a zejména národních států ve střední Evropě, 
kterou nespojoval žádný společný pocit sounáležitosti. Moc Zikmunda jako 
říšského krále se navzdory jeho reformním pokusům neupevnila a říše upa-
dala v chaos, který opět oslabil vazbu České koruny na tento útvar, jehož 
existenci zachránila Zlatá bula Karla IV. z roku 1356 aspoň jako feudální 
říši. Zikmundovo obrovské dominium nebylo ani říší, ani státem. Základní 
správně-politickou jednotkou zůstaly země.

Zcela nově byl v kompaktátech a kapitulacích řešen vztah Čech 
a Moravy. Je až s podivem, jak dlouho a vytrvale se v české – čili pražské 
– historiografii udržovalo falešné vědomí o vině Moravy na rozdělení čes-
kého národa a státu v důsledku husitství na husitské Čechy a katolickou 
Moravu. Stal se pravý opak. Jednota obou zemí se posílila. Mýtus o věčné 
katolicitě Moravy je omylem 19. století. Moravská panská šlechta jako 
rozhodující politická síla v zemi přijala husitství a spojila se s husity, aniž 
by zničila zemskou katolickou církevní organizaci a rezignovala na zem-
skou autonomii, a vedla společně s husitskými Čechy zápas o kompaktáta, 
což v obou zemích posilovalo jednotu jazyka a osudu, důležitou pro celé 
české moderní dějiny a posléze i společné státní a národní vědomí Čechů 
a Moravanů. 

* * *
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Svými kořeny sahají Zikmundovy kapitulace hluboko do minulosti, 
snad do doby českého velkokmene a nepochybně do doby českých his-
torických knížat a do doby Kosmovy kroniky, kdy je vedle vládnoucího 
pražského knížete vždy zmiňována skupina mocných mužů ve vojsku, 
na knížecím dvoře a správců provincií rodícího se českého státu, kteří se 
projevují jako politický subjekt. V moderní historiografii probíhá stále bá-
dání a s ním i polemiky o povaze moci v tomto období, zejména o vztahu 
panovníka k mocným mužům, a o počátcích a povaze české pozemkové 
šlechty. V posledních letech se toto bádání oživilo, zejména zásluhou ar-
cheologie. Spor o model středověké politické a státní moci se stal znovu 
tématem polemik (BP). 

Důležitou etapou v dějinách moci je třinácté století, kdy se v Čechách 
a na Moravě vytváří trvalá mapa osídlení, struktura společnosti a majetku, 
církevní organizace, zemských institucí a práva. Etabluje se dědičná krá-
lovská moc v jedné rodině Přemyslovců a paralelně i zemské obce v Če-
chách a na Moravě, reprezentované panskou rodovou šlechtou a vysokou 
církevní hierarchií. Vztah zemských obcí ke královské moci se stane trvalým 
problémem „budování státu“, respektive jeho charakteru: bude to stát mo-
narchický, nebo oligarchický? Půjde cestou ke královskému absolutismu, 
nebo k dualismu moci krále a zemských obcí a parlamentarismu? Od druhé 
poloviny 13. století se střídají doby spolupráce panovníků a obce s obdo-
bími otevřených vzpour. Jsou prohlašovány za vzpoury proti „cizincům“ 
kolem panovníka a proti jeho absolutistickému pokušení. Způsobí porážku 
Přemysla Otakara II. a jeho mocenských plánů a snad mají vliv i na vraždu 
posledního Přemyslovce Václava III. v Olomouci roku 1306. Kronikář 
Dalimil, ideolog zemské obce, vidí v těchto revoltách šlechty národní spor 
Čechů s cizinci (Němci) o moc ve státě. Národ ztotožňuje s obcí. 

Boj proti cizincům vrcholí v době prvního lucemburského krále Jana 
několika vzpourami Čechů i Moravanů proti „Porýňanům“ na jeho dvoře 
i v zemských úřadech. Tato vzpoura je zakončena kompromisem prvních 
písemných verzí královských kapitulací a vymezením základních práv 
zemských obcí a šlechty. Podle těchto kapitulací pouze Češi a Moravané 
mohou být ve svých zemích zemskými úředníky, čili vládnout. Šlechtě je 
zaručeno dědičné vlastnictví jejich panství (dominií), jež se začínají zapi-
sovat do zemských desek. Pozemková šlechta získává daňovou svobodu 
a právo schvalovat a vybírat daň, pokud ji sama schválí. Přesněji se odděluje 
majetek šlechty a královská doména a správní a finanční instituce obou 
sfér. Král má žít z důchodů své domény, k níž stále patří města. Janovy 
kapitulace mají zajistit spolusuverenitu krále a zemských obcí v Čechách 
a na Moravě. 

První písemné kapitulace jako potvrzení svobod a privilegií šlechty 
a zemských obcí jsou vydány, aby ukončily vleklou domácí válku. Jsou 
drtivým vítězstvím domácí šlechty nad cizinci i královským absolutismem. 
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Ukončení vzpoury proti cizincům si musel Jan Lucemburský vykoupit 
závazkem, že v Čechách a na Moravě s ním budou vládnout jen čeští 
a moravští zemští páni. Tyto kapitulace se staly základem a trvalou součástí 
zemského práva a zemských ústav (zřízení).

Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, je již 
pokládán za domácího krále a obklopuje se domácími rádci. Konflikt 
s cizinci je odstraněn a Karel IV. se plně věnuje budování českého státu 
jako České koruny. Kapitulace měly být nahrazeny návrhem nové ústavy 
Českého království, zákoníkem Maiestas Carolina. Na rozdíl od kapitulací 
krále Jana je Maiestas obsáhlou ústavou Českého království jako jádra České 
koruny. Jednota víry má být zaručena uzákoněním státní inkvizice, jíž jsou 
věnovány první články Maiestas. Zemští páni však poznali absolutistickou 
tendenci psaného zákoníku, a proto pro ně byla Maiestas nepřijatelná. 
Karel IV. jako obezřetný a moudrý panovník nechtěl riskovat novou ob-
čanskou válku a návrh zákoníku stáhl z jednání (Mezník). Nezničil však 
text, jenž se v českém překladu stal důležitou pomůckou zemského práva 
a státní správy. Ke schválení Maiestas nestačilo ani to, že byla kompromi-
sem a respektovala v mnoha ustanoveních tradici českého státního práva 
a byla spojena s reformou státních a právních institucí, přijatých obcemi 
v Čechách i na Moravě. 

Pro zaručení následnictví sáhl Karel IV. k bezpečnějšímu nástroji 
dědičnosti vlády svého rodu: ke korunovaci nejstaršího syna Václava, a tím 
spoluvládce již od dětského věku. Ani Václav IV. chartu zemských svobod 
zvlášť nepotvrzoval. Na obzoru již byla nejcennější svoboda obyvatel – 
svoboda víry a touto svobodou legitimizovaná revoluce proti církvi. O 
postoji krále Václava IV. k této svobodě byla již zmínka. Teprve vítězná 
válka husitů si nové kapitulace vynutila. 

* * *
Jaký význam měly kompaktáta a kapitulace na další vývoj českého 

státu? Toto dědictví husitské revoluce se stalo trvalou chartou ústavního 
vývoje v dalších dvou staletích jako základ flexibilního a pluralitního sys-
tému práv a svobod zemských obcí, měst, korporací i jedinců s odvolacím 
právem právě na tyto dokumenty a na dokumenty na ně navazující. Je 
v nich spojeno dosavadní staleté tradiční zvykové právo se společenský-
mi, náboženskými a politickými výsledky revoluce. Systém je založen na 
koexistenci královských práv v oblasti královské domény a královských 
důchodů, s právy zemských obcí a stavů, právy měst, korporací i jedinců. Je 
to systém komplikovaný, ale fungující, protože není uzavřený do neměnných 
formulí, je otevřený úpravám a může se rozšiřovat o další kapitoly a měnit 
se podle společenských potřeb a podle poměru sil mezi obcemi a králem. 
Vymezuje přesně oblasti jednotlivých práv, ale také jejich návaznost a smě-
řuje k rozšiřování působnosti zemského práva. Obnovuje dokumentaci 
práv a ukládání zápisů o majetku do zemských desek a nálezových knih 
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zemského soudu pod přímou kontrolou stavů. V této oblasti se precizuje 
především procesní právo jako základ majetkových jistot. Právě ty části 
kapitulací, které vymezují obecné náboženské, politické a právní principy, 
mohou být pokládány za chartu svobod.

V kapitulacích se projevuje pevná zakotvenost dosavadního stát-
ního vývoje českých zemí (Čech a Moravy) ve vědomí jejich „obyvatel“, 
a artikuluje se stavovská struktura svobodných stavů a jejich rozhodující 
postavení ve státě. Zemské obce se stávají stabilizující silou ve feudálním 
světě, kde dynastická sňatková politika ovlivňovala „velkou politiku“ a byla 
pro celistvost a suverenitu státu riskantní. Právě vzestup moci stavovských 
zemských obcí spojených s udržením státu Česká koruna vyvedla tento stát 
z úskalí rozkladu. Stavy (obyvatelé) se stávají garanty státnosti. Revoluce 
spojená se stavovstvím a principem práv a svobod nadále uvolnila svazky 
zemí a koruny s římskou říší a s dynastickými konglomeráty, jako byla Zik-
mundova vláda v Uherské koruně, České koruně a v říši. Zikmund vlastně 
pokračuje (stejně jako husité) v posilování suverenity České koruny. Jak 
jinak vysvětlit jeho politiku v posledních letech jeho života a dohody s kací-
ři? Kapitulace rýsují cestu ke stavovské konfederaci zemí. Uchování dědičné 
rodové monarchie ovšem nevylučuje „absolutistické pokušení“ novodobých 
panovníků. Forma státu nepřestává být předmětem sporu a příčinou revolt 
proti absolutismu, odvolávajících se právě na chartu svobod.

Kapitulace uchovávají legitimizační funkci náboženství a činí z nábo-
ženských svobod nadále základ státu i revolt proti panovníkovi. Náboženství 
bude ještě dlouho legitimizovat jak státní absolutismus a centralismus, tak 
stavovskou federaci zemí. Pokusí se také v období baroka stát se ve formě 
konfese základem společného státního vědomí všech vrstev obyvatelstva 
tradičních zemí Koruny české a rodících se jazykových národů Habsburské 
monarchie.

Kapitulace a jejich úpravy umožní trvání České koruny jako pest-
ré pluralitní tradiční i modernizující se formy státu na dvě další století, 
v době kultury pozdní gotiky, humanismu, renesance a manýrismu, jako 
transformujícího se systému tradice a inovací, konfliktů i dohod. Pokud 
chápeme dějiny jako civilizační pokrok, patří stavovské politické a nábo-
ženské svobody jako dědictví husitské revoluce a politiků její doby do 
tohoto procesu. Na kapitulacích je založena stavovská monarchie druhé 
poloviny 15. století, konec Zikmundovy vlády, epizoda vlády Albrechta 
Habsburského, správcovství Jiřího z Poděbrad a vlády Ladislava Pohrobka 
a pak vlády husitského krále, vláda českých Jagellonců, Matyáše Korvína 
a Habsburků, tedy doba oné výjimečné, i když křehké, náboženské koe-
xistence a svobody. Systém překoná pokus o absolutismus Ferdinanda I. 
a porážku první stavovské revolty a stabilizuje se za vlád Maxmiliána II., 
Rudolfa II., a Matyáše. Na obranu konstitučního království se rozpoutá 
druhá velká stavovská revoluce se sesazením Habsburků a volbou nového 
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evangelického krále Fridricha Falckého – a třicetiletá válka. Epocha kapitu-
lací končí na Bílé hoře, kde ovšem místo božích bojovníků bojují na české 
straně námezdní žoldnéři. Obnovené zřízení zemské 1627/1628 vymazává 
kapitulace a je katastrofálním vítězstvím konfesijního absolutismu, církevní 
cenzury a inkvizice. 
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luci. ČMM 128, 2009, č. 1, s. 3–33; týž: Vláda Alše Vřešťovského z Riesenburka. 
Úsilí husitů o obsazení politického prostoru zemské obce. ČMM 128, 2009, 
č. 2, s. 297–326. Autor zachovává způsob citací pramenů a seznam literatury 
u těchto studií a doplňuje další údaje o edicích a literatuře. 
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SLČ-Kř  Staré letopisy české z rukopisu Křižovnického. Edd. František 
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František Michálek Bartoš: Čechy v době Husově. České 
dějiny II/6. Praha 1947.

Ke vztahu husitství k moderním revolucím vyšla v českém překladu 
M. Pavka práce Martin Malia: Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moder-
ního světa. Brno 2009. Analýzy moderních revolucí zde začínají husitstvím. 
V tomtéž nakladatelství (CDK) vyšly překlady dvou významných historiků 
církevních dějin k našemu tématu. Francouzského historika Francise Rappa: 
Církev a náboženský život západu na sklonku středověku. Brno 1996 (překlad 
S. Káňová) a německého historika Klause Schatze: Dějiny papežského pri-
mátu. Brno 2002 (překlad P. Kolmačka).

Pro kulturní vývoj a myšlení v době husitství a jeho dědictví byly 
vydána reedice studií Františka Šmahela: Idea národa v husitských Čechách. 
Praha 2000; týž: Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002. 



42

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Nová vlna studií o vzniku a struktuře středověkého českého (a mo-
ravského) státu vznikla na základě prací D. Třeštíka, J. Žemličky a historic-
kých archeologů posledních desetiletí (P. Sommer, J. Klápště, Z. Měřínský, 
N. Profantová a další), jejichž výzkumy a teorie jsou nejnověji shrnuty in: 
Přemyslovci. Budování českého státu. Red. Petr Sommer, Dušan Třeštík 
Josef Žemlička. Praha 2009. Zde je uvedena základní literatura a bohatá 
dokumentace. O teorii státu (středoevropském modelu) zde psali D. Tře-
štík a J. Žemlička. Kritické stanovisko k nim zaujali zejména Libor Jan: 
Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006; Martin Wihoda: Zlatá 
bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005; týž: 
Vladislav Jindřich. Brno 2007. 

Z další literatury je třeba uvést: Martin Čapský: Vévoda Přemek Opavský 
(1366–1433). Ve službách posledních Lucemburků. Brno – Opava 2005. 
Cenné studie J. Mezníka z doby Lucemburků a husitství, uspořádané T. Bo-
rovským, M. Wihodou, D. Kalhousem a D. Malaťákem vyšly pod názvem: 
Jaroslav Mezník: Tvář stárnoucího středověku. Brno 2009; zde na s. 96–104 
je publikována citovaná studie Odvolání Majestas Carolina. 

Kompaktaten und Kapitulationen  
Die Charta ständischer Freiheiten?

Der Autor knüpft in der Studie an zwei eigene Beiträge an, die in den beiden letzten 
Nummern des ČMM veröffentlicht wurden. Er interpretiert zwei Ensembles von Dokumenten, 
die den fünfzehnjährigen Krieg der Hussiten gegen die katholische Kirche (Kompaktaten) 
und gegen König bzw. Kaiser Sigismund (Kapitulationen) beendeten. Beide Sammlungen 
von Dokumenten hängen eng miteinander zusammen. Der Autor reflektiert, ob beide Do-
kumentensammlungen als Magna Charta der Freiheiten der böhmischen und mährischen 
Landesgemeinde und der Böhmischen Krone bezeichnet werden können. Er fasst dabei 
den Verlauf der Verhandlungen der Hussiten mit dem Basler Konzil und dessen Legaten in 
den Jahren 1432–1437 zusammen und beleuchtet die Prinzipien, auf deren Grundlage die 
Gespräche geführt wurden (Gleichberechtigung der Konfliktparteien, sog. Egerer Richter, 
Außerachtlassen zurückliegender Streitigkeiten). Nach Abschluss der Verhandlungen in 
Basel betraute das Konzil seine Legaten – herausragende Mitglieder der Konzilsleitung 
und erfahrene Juristen sowie Politiker – mit der Fortführung der Verhandlungen. Die 
Legaten verhandelten auf ihren Reisen durch Mitteleuropa in den Jahren 1432–1436 als 
respektierte diplomatische Mission mit den Hussiten auf den Landtagen sowie privat in Prag, 
Brünn und Iglau bzw. mit dem Kaiser in Regensburg, Brünn und Stuhlweißenburg sowie 
an verschiedenen Orten mit Privatpersonen beider Parteien. Höhepunkt ihrer Mission war 
die Verabschiedung eines Vertrages mit der Kirche, in dem der Wortlaut der Vier Artikel 
präzisiert und somit für beide Seiten akzeptabel wurde, der Abschluss eines Friedens sowie 
der Widerruf der Kirchenstrafe. Die Hussiten (ohne die radikalen Taboriten) wurden zurück 
in den Schoß der Kirche aufgenommen und konnten nunmehr das Abendmahl unter beiderlei 
Gestalt legal empfangen. Nach der Verkündigung der von Sigismund konfirmierten Kom-
paktaten wurde ein Vertrag zwischen den Böhmen (Hussiten) und Sigismund geschlossen, 
der die Landesfreiheiten bestätigte. Der Autor zeigt auf, dass dieser Vertrag (Kapitulatio-
nen) eine Bestätigung älterer Freiheiten beinhaltet und die Ergebnisse der Revolution im 
konfessionellen Bereich legalisiert (Koexistenz des Doppelglaubens); auf gesellschaftlicher 
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und politischer Ebene bestätigen die Kapitulationen die neue Struktur der politischen 
Stände (Herren, Ritter, Städte) und nahezu sämtliche konfessionellen, besitzrechtlichen und 
sozialen Veränderungen der Revolution. Sigismunds Kapitulationen erneuern die Ordnung 
dergestalt, dass sie deren alte Tradition mit der neuen Situation verbinden. Es handelt sich 
um eine Erneuerung des Landesrechts und des Landesgerichts, die Gültigkeit aller erteilten 
Privilegien an Korporationen und Einzelpersonen und die Besetzung der höchsten Landes-
ämter durch Hussiten; zugleich bestätigte Sigismund auch die Wahl des neuen hussitischen 
Erzbischofs sowie zweier Bischöfe. Der Autor argumentiert, dieser Vertrag (Kapitulationen) 
lasse sich als Magna Charta der Freiheiten interpretieren. In den Kapitulationen setzt sich 
die Verwurzelung des böhmischen Staatsbewusstseins und dessen Bindung an das staatliche 
Gebilde der Böhmischen Krone durch. Die Kompaktaten und Kapitulationen sollten zudem 
eine Restauration der vorhussitischen Verhältnisse verhindern. Man kehrte zum Modell der 
Regierung Wenzels I. zurück. Es handelt sich um ein Dokument, das die verfassungsrechtliche 
Entwicklung der Krone Böhmens in den nachfolgenden zwei Jahrhunderten beeinflusste, 
und zwar bis zur Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg sowie bis zur Erneuerung der 
Landesordnung 1627/1628.
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Petr Popelka

Podnikání a životní styl měšťanských  
podnikatelů éry průmyslové revoluce  
ve světle pozůstalostních spisů
Příklad moravské podnikatelské rodiny Kleinů

Entrepreneurship and Lifestyle of the Bourgeois Contractors in the Industrial 
Revolution Era in the Light of Estate Writings
Example of the Moravian Contractor Family Klein

The presented material study introduces estate writing as a unique historical source, 
which may be utilized in research of the nineteenth century contractors. It brings 
attention to the basic types of information which can be acquired by the study of 
estate materials but also to the problems, which we may encounter while working 
with these sources. The author specifies the work with this type of sources on the 
example of four estate writings of the Moravian contractor family Klein proving that 
based on the study of estate writings it is possible not only to analyze the financial 
possibilities and entrepreneurial strategies but also the lifestyle of the nineteenth 
century businessmen.

Key words: estate document, contractor, property, entrepreneurial strategies, 19th 
century, Klein von Wisenberg

I. Úvod

Každý badatel dějin podnikání je postaven před problém pramenné 
základny, která zcela zásadně určuje možnosti výzkumu i míru aplikace 
teoretických modelů. Prameny pro výzkum podnikání měšťanských podni-
katelů éry průmyslové revoluce jsou do značné míry torzovité, roztříštěné 
a typologicky rozdílné. Výzkum je náročný zvláště s ohledem na dobrou 
znalost archivního materiálu i dobou podmíněných skutečností. Pokud 
není dochován vnitroinstitucionální materiál vzniklý z hospodářské čin-
nosti podniků (což je častý případ), přichází do úvahy aktový materiál 
nadřízených politickosprávních institucí, patrimoniální správy, rodinných 
a městských archivů apod.1 Mezi nejcennější a doposud jen částečně vy-

1 N o v o t n ý ,  Karel: Podnikatelstvo v počátcích industrializace. Několik poznámek 
o možnosti pramenné základny. In: Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu. 
Ostrava 1994, s. 168–174.
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užívané materiály pro studium podnikatelstva éry průmyslové revoluce 
patří pozůstalostní spisy. 

Pozůstalostní spisy tvoří skupinu specifických úředních pramenů, 
které vznikají do roku 1848 v rámci patrimoniální správy a při městských 
magistrátech. Po roce 1848 jsou pozůstalostní spisy vedeny při státních sou-
dech, zpravidla při soudech okresních, krajských či obchodních. Hlavním 
účelem pozůstalostního spisu byla podrobná evidence veškerého movitého 
i nemovitého majetku zesnulého, včetně všech dluhů (dlužní úpisy, hypo-
téky, půjčky od bankovních ústavů apod.). V rámci pozůstalostního spisu 
byly následně řešeny také sporné záležitosti, tj. majetkové nároky, které na 
zemřelého vznášely třetí osoby. Vedle hlavního pozůstalostního inventáře, 
ve kterém byla přehledně zaznamenána veškerá majetková aktiva i pasiva, 
obsahoval pozůstalostní spis zpravidla řadu dílčích majetkových inventářů. 
V nich bylo evidováno a oceňováno např. vybavení bytu, továrních provozů, 
zásoby surovin a hotových výrobků, pohledávky a dluhy na podnicích, ale 
také výdaje za léčbu a pohřeb zemřelého. Součástí pozůstalostního spisu 
mohl být i úmrtní list, korespondence se správními orgány ve věci zemřelé-
ho a jeho majetku, záznamy o navrácení propůjčených státních vyznamenání 
apod. Je tedy nasnadě, že právě tento typ historického pramene představuje 
soubor leckdy unikátních informací o životě podnikatelů a o nejrůznějších 
stránkách jejich podnikatelských aktivit. Na základě pozůstalostních spisů 
si můžeme učinit představu nejen o majetkovém portfoliu podnikatelů, ale 
také o některých aspektech jejich životního stylu.

Předkládaná materiálová studie má dva hlavní cíle. V prvé řadě chce 
představit na konkrétních příkladech pozůstalostní spis jako svébytný histo-
rický pramen, velmi dobře využitelný pro výzkum podnikatelstva habsburské 
říše éry průmyslové revoluce. Na základě analýzy pozůstalostních spisů se 
pokusíme upozornit jak na typ informací, které ze studia těchto materiálů 
můžeme získat, tak na problémy, se kterými se můžeme při práci s pozůsta-
lostními spisy setkat. Druhým cílem studie je analyzovat na příkladu členů 
vybrané podnikatelské rodiny majetkové možnosti, podnikatelské strategie 
a životní styl předních měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce. 

II. Analýza

Podnikatelská rodina Kleinů, svými kořeny sahající do oblasti sever-
ní Moravy, patří bezesporu k jedné z nejvýznamnějších podnikatelských 
dynastií někdejší habsburské říše. Ernst Bruckmüller označil ve svých 
Sozialgeschichte Österreichs podnikatelskou rodinu Kleinů za rakouský pří-
klad možné quasi americké cesty sociálního vzestupu.2 Bruckmüller tímto 

2 B r u c k m ü l l e r ,  Ernst: Sozialgeschichte Österreichs. München 2001, s. 235.
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tvrzením narážel na fakt, že se Kleinové byli schopni vypracovat během 
jedné generace z nepříliš majetných poměrů až na pomyslnou špičku pod-
nikatelských elit.3 Tento typ sociálního vzestupu v 19. století byl přitom 
i v evropském kontextu spíše výjimečný.4 Kleinovský úspěch byl dán jed-
nak úspěšnými podnikatelskými strategiemi se zaměřením na progresivní 
podnikání moderního typu a jednak mimořádnou rodinnou soudržností 
a schopnosti pružné kooperace. Jak vypadaly majetkové poměry a život 
předních představitelů podnikatelské dynastie Kleinů pod drobnohledem 
pozůstalostních spisů? 

U počátku evropského fenoménu kleinovského podnikání stála zakla-
datelské osobnost Franze Kleina (27. 4. 1800 Kociánov, dnes místní část 
Loučné nad Desnou – 29. 8. 1855 Zebrzydowice, Polsko). Franz nebyl v rodině 
první, kdo podnikal. O podnikání se pokoušel už jeho otec Johann Friedrich 
(8. 1. 1756 Přemyslov, dnes místní část Loučná nad Desnou – 29. 9. 1835 
Čejč), jehož nepříliš úspěšná podnikatelská činnost ho přivedla až na pokraj 
bankrotu. Podnikatelského ducha zdědili také Franzovi starší sourozenci 
Josef (9. 11. 1792 Kociánov, dnes místní část Loučné nad Desnou – 28. 9. 
1830 Rajhrad) a Engelbert (27. 8. 1797 Kociánov – 9. 4. 1830 Krnov), kteří 
se s úspěchem pustili do různých zednických a stavebních prací. Právě jim 
vděčil mladší bratr Franz za prvotní podnikatelské impulsy. Ale teprve Franz 
byl schopen počínající rodinné podnikání rozvinout do neobvyklé šíře. Franz 
Klein je dnes považován za jednu z nejvýznamnějších a nejzajímavějších 
osobností evropského podnikatelského světa 19. století. Svými schopnostmi 
položil základ dynastii podnikatelů, která byla nejednou rozsahem svých 
aktivit srovnávána např. s vídeňskou odnoží Rothschildů.5 

V době smrti bylo Franzi Kleinovi 55 let a z nejbližší rodiny žily jen 
dvě jeho dospělé děti. Svoji ženu Franzisku přežil o tři roky a další dvě 
jeho děti zemřely ve velmi útlém věku. Naživu zůstal syn Franz, který se 
již dlouhodobě podílel na fungování rodinné firmy a dcera Marie, která si 
vzala v roce 1845 dlouholetého právního zástupce rodiny, spolupodílníka 
na podnikání a špičkového brněnského advokáta JUDr. Eduarda Rafaela 
Ulricha. Již v roce 1854 se Franz necítil být zcela v pořádku. Nejprve 
v březnu předal část svých stavebních aktivit synovi a koncem června 
utrpěl v České Třebové úraz, který ho přiměl sepsat poslední vůli.6 Rok 

3 K tomu blíže viz P o p e l k a ,  Petr: Sociální začleňování špičkových měšťanských 
podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu moravské podnikatelské rody Kleinů. In: Slezský 
sborník 108, 2010 (v tisku).
4 K a e l b l e ,  Hartmudt: Soziale Mobilität und Chancengleichheit im 19. und 20. Jahr-
hundert. Göttingen 1983, především s. 230–240.
5 O rodinném podnikání nověji K r e j č i ř í k ,  Mojmír: Kleinové. Historie moravské 
podnikatelské rodiny. Brno 2009.
6 Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Rodinný archiv Kleinů, kart. 
25, inv. č. 222. V poslední vůli, sepsané 3. července 1854, rozděluje soukromý majetek svým 
dvěma dětem. Brněnský palác zdědil Franz, ale Marie v něm mohla užívat po dobu svého 
života druhé patro. Pokud by však Marie paláce neužívala, měla dostávat roční odstupné ve 
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poté jej nečekaně zastihla smrt, když řídil daleko od svého domova práce 
při dokončování železnice Bohumín – Osvětim.7 

Pozůstalostní spis, který zůstal až do dnešních dob zachován, nám 
dává podrobně poznat majetkové poměry tohoto podnikatele. Franz Klein 
po sobě zanechal rozsáhlé jmění, jehož aktiva byla vyčíslena na 1,3 milionu 
zlatých konvenční měny. Na druhé straně možná překvapí, že měl Franz 
také nemalé dluhy, které dosahovaly na konci jeho života 928 000 zlatých. 
Největší pohledávky byly přitom spojeny s důlním a železářským podni-
káním. Dluhy vázly také na loučenském panství a bylo třeba splatit řadu 
směnek v úhrnné hodnotě 127 700 zlatých. Jak tedy vypadala struktura 
majetku tohoto podnikatele ve světle hlavního pozůstalostního inventáře 
z listopadu 1855?8

Nejvýše byl v pozůstalosti ohodnocen nemovitý majetek, který Franz 
vlastnil společně se svými bratry. V prvé řadě to bylo panství Loučná, které 
koupil spolu s bratry Liborem, Hubertem a Albertem v březnu 1844 od 
Antona Friedricha Mitrovského za 650 000 zlatých.9 Na tomto panství, 
všech zdejších nemovitostech a železárnách měl podíl ve výši 2/5 a 2/60. 
Hodnota panství byla vyčíslena následovně: budovy a pozemky 376 416 
zlatých (z toho mělo největší cenu 5446 ha vrchnostenských lesů), aktiva 
u lesního, purkrabského, rentovního a účetního úřadu činila 86 700 zlatých. 
Vybavení zámku bylo kupodivu oceněno na zanedbatelnou sumu 477 
zlatých. Podíl na závazcích spojených s panstvím činil přibližně 153 000 
zlatých, z čehož část připadala na staré dluhy zapsané v zemských deskách 
a část tvořily kauce na stavbu státních drah. Do pasiv panství byly započteny 
také závazky vztahující se k některým členům rodiny, především k dědicům 
Libora Kleina.10 

výši 600 zl. Franz také získal všechnu ekvipáž a otcův podíl na loučenském panství. Stříbro 
mělo být rozděleno mezi děti rovným dílem. Velmi zajímavý byl bod č. 7 závěti, který se týkal 
železničního podnikání jeho syna. Jestliže by Franz-syn na železničních stavbách vydělal, 
zisk si měl ponechat ve svém majetku. Případná ztráta ze železničního podnikání však měla 
být hrazena z pozůstalosti otce. Franz v závěti také stanovil, aby se v den jeho úmrtí sloužily 
zádušní mše svaté v kostelech v Loučné, Sobotíně a Vernířovicích, za což měl každý kostel 
dostávat ročně 200 zl. a dalších 200 zl. bylo určeno pro chudinské ústavy, které u těchto 
kostelů existovaly. Dalších 300 zlatých mělo být v úmrtní dny Franze a jeho ženy rozděleno 
mezi chudé v Loučné. Brněnský chrám sv. Petra a Pavla měl ročně dostávat 200 zl. V závěti 
pamatuje Franz také na služebnictvo. Teresii Dadákové, která obětovala jeho dětem a zemřelé 
ženě „zdraví a existenci“, odkázal roční důchod ve výši 300 zlatých. Vdově po Ignáci Franzovi 
Anně odkazuje v souladu s poslední vůlí své ženy měsíční důchod ve výši 12 zlatých. 
7 Viz úmrtní list uložený v Stadt- und Landesarchiv Wien, Merkantil- und Wechselgericht 
Wien A 3, Firmen, Merkantilen, 1. Reihe, 88, 74, 2. Reihe - Franz Klein. Totéž in: Moravský 
zemský archiv v Brně (dále MZA Brno), Krajský soud civilní v Brně, fascikl Franz Klein. 
8 Údaje čerpány z pozůstalostního spisu, uloženého v MZA Brno, Krajský soud civilní 
v Brně, fascikl Franz Klein. Opis hlavního inventáře majetku zemřelého podnikatele také 
v ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 25, inv. č. 222. 
9 Opis kupní smlouvy na panství viz ZAO-O, Velkostatek Vízmberk, kart. 1.
10 Při koupi panství zůstal na panství závazek ve výši 65 000 zlatých ve prospěch České 
spořitelny a dluh 50 000 zlatých z roku 1838 ve prospěch dcery Antona Friedricha Mitrov-
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Mnohem cennější však byly sobotínské železárny, které tvořily samo-
statnou majetkovou jednotku. Hodnota všech nemovitostí železáren včetně 
strojního vybavení, strojírny v Petrově, hutě Anton Friedrich v Rejhoticích 
(dnes část obce Loučná nad Desnou) a Kleiny vybudovaného skladiště 
zboží u zábřežského nádraží byla stanovena na 292 000 zlatých. Podstatně 
vyšší však byla hodnota movitého majetku. Zásoby na materiálu a výrob-
cích převyšovaly v době úmrtí 477 000 zlatých a nesplacené pohledávky 
454 000 zlatých. Dalších 25 500 zlatých hotovosti leželo v pokladně žele-
záren. Oproti tomu pasiva železáren činila necelých 104 000 zlatých. Celý 
železářský podnik včetně materiálu, zásob i finančních pohledávek byl 
tedy oceněn na obrovskou částku 1 144 000 zlatých. Podíl Franze Kleina 
na sobotínských železárnách ve výši dvou pětin a dvou šedesátin tak tvořil 
podle úřední inventury téměř 497 000 zlatých konvenční měny.

Menší hodnotu měly nové Kleinovské železárny ve Štěpánově, kon-
cesované na základě rozhodnutí kutnohorského horního soudu z října 
1847.11 Železárny se skládaly v době oceňování pozůstalosti ze dvou 
vysokých pecí, osmi pudlovacích pecí, pěti svářkovacích pecí, válcovny, 
mechanické dílny a dalšího příslušenství. Hodnota nemovitého majetku 
včetně obytných a úřednických budov byla odhadnuta na 209 000 zlatých, 
materiál a zásoby na 175 000 zlatých, nesplacené pohledávky činily více 
než 96 000 zlatých. V pokladně železáren ležela hotovost téměř 12 000 
zlatých. Podíl Franze Kleina na tomto majetku byl tedy oceněn na více 
než 213 000 zlatých. Avšak štěpánovské železárny byly zatíženy na rozdíl 
od železáren v Sobotíně nemalými dluhy. V květnu 1855 si bratři Klei-
nové vzali na železárny půjčku od „Erste Österreichische Sparkassa“ ve 
výši 350 000 zlatých a na Franze Kleina připadala polovina tohoto dluhu. 
Mimo to další pasiva železáren činila více než 337 000 zlatých, přičemž 
se na nich Franz podílel svými více než dvěma pětinami. Celkem tedy na 
Franze připadalo 321 000 zlatých závazků. Díky tomu paradoxně vznikl 
na štěpánovských železárnách v pozůstalosti účetní dluh ve výši 108 000 
zlatých. Jak k sobotínským, tak k štěpánovským železárnám přináleželo 
celkem 66 železnorudných důlních měr v oblasti celé severní Moravy, 
jejichž hodnota však nebyla v pozůstalosti vyčíslena. Těžba železné rudy 
totiž nepřinášela podle údajů inventáře přímý zisk. Ten se projevoval až 
jejich zpracováním v železárnách a byl započítán do jejich aktiv. 

Vedle sobotínských a štěpánovských železáren, které tvořily rodinné 
stříbro Kleinů, se Franz společně s bratry podílel také na založení železáren 
v Zsidovaru (dnešní Idioara, Rumunsko), ve kterých vlastnil osm kuxů 
v úhrnné nominální hodnotě 80 000 zlatých. Kleinové se začali zajímat 
o oblast Banátu již v první polovině 40. let. Na přímý popud Franze Xavera 

ského Leopoldiny svobodné paní von Honrich. ZAO-O, Velkostatek Vízmberk, kart. 1, inv. 
č. 4. 
11 Koncesní listina uložena v ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 1, inv. č. 4.
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Riepla utvořili společně s dalšími předními rakouskými podnikateli v roce 
1845 Zsidovarské železářské těžířstvo (Zsidoaurer Eisenwerk Gewerkschaft 
pozdější Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft). Výstavba železáren byla 
velmi rychlá a již v roce 1848 závod vyráběl, avšak od počátku nevynášel 
tolik, kolik od něj podílníci očekávali. Podnik byl z dlouhodobé perspektivy 
nerentabilní a v roce 1866 na něj byl vyhlášen konkurz.12

Bratři Kleinové rozvinuli v návaznosti na své železářské podnikání 
rozsáhlé aktivity v oblasti uhelného hornictví. V prvé řadě soustředili svoji 
pozornost do oblasti rozvíjejícího se ostravsko-karvinského revíru. Již na 
počátku 40. let stoupl zájem investorů o Ostravsko, a to především s ohle-
dem na očekávané napojení oblasti na vznikající železniční síť. Obdobně 
uvažovali také Kleinové, kteří se snažili cílevědomě budovat surovinovou 
základnu svého železářského impéria. Již tehdy kalkulovali s možností, 
že by uhlí z Ostravska dováželi po železnici ke svým hutím ve Štěpánově 
a v Sobotíně. V polovině 50. let pak Kleinové skutečně získali řadu pozemků 
v katastru Ostravy-Hrušova a Ostravy-Přívozu, na kterých začali budovat 
doly František, Albert a Hubert. Do zdárně se rozvíjejícího podnikání 
těžířstva bratří Kleinů (Gebrüder Klein’sche Gewerkschaft) však zasáhly 
podle nových zjištění nesmírné finanční problémy Kleinů, související 
s pádem vídeňského velkoobchodního domu Demeteria Zinnera. Nutnost 
získat v krátké době velký obnos v řádu mnoha set tisíc zlatých přinutila 
Kleiny vzít si velký objem půjček a navíc prodat část svého nemovitého 
majetku. Proto nabídli své doly k odkupu společnosti Severní dráha císaře 
Ferdinanda a necelé dva měsíce před smrtí Franze Kleina byly tyto doly 
prodány za 550 000 zlatých.13

Dlouhodobě úspěšnější byli Kleinové v oblasti Kladna. Franz Klein 
se od roku 1848 společně s bratry Hubertem a Albertem podílel na zalo-
žení Kladenského kamenouhelného těžířstva (Kladnoer Steinkohlunter-
nehmung, Kladnoer Steinkohlgewerkschaft). Kladenské kamenouhelné 
těžířstvo vzniklo rozšířením původního uskupení měšťanských podnikatelů 
Adalberta Lanny a Václava Novotného a ihned se dalo do činnosti, což 
sebou přineslo i první otevřené doly.14 Franz Klein se na těžířstvu podílel 
přibližně jednou devítinou, tj. 14 kuxy ze 128. Těžířstvu bylo propůjčeno 
celkem 72 uhelných důlních měr na Kladně, jejichž hodnota nebyla v po-

12 K železárnám v Zsidovaru viz ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 8. Viz též K r e j -
č i ř í k ,  M.: Kleinové, s. 252–255.
13 O ostravském důlním podnikání blíže M y š k a ,  Milan: Ostravská epizoda v počátcích 
podnikatelské činnosti bratří Kleinů. Slezský sborník 90, 1992, s. 189–201. Nejnovější informace 
včetně nástinu aféry Demeteria Zinnera K r e j č i ř í k ,  M.: Kleinové, s. 311–315.
14 Ještě v roce 1848 byl dokončen první důl těžířstva – Důl Václav (pojmenovaný podle 
Václava Novotného), který byl hlavním dolem až do druhé poloviny 50. let. Od roku 1847 
byl ražen Důl Layer (dokončen až v roce 1858) a od roku 1848 Důl František (pojmenován 
po Franzi Kleinovi, dokončen v roce 1852). Jednalo se již o dobře strojově vybavené doly. 
Blíže viz kol. autorů: Dobývání uhlí na Kladensku. Ostrava 2006, s. 126–129.
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zůstalosti udána. Vedle toho získalo těžířstvo od roku 1849 řadu železno-
rudných důlních měr v oblasti Nučic (v katastru Nučic, Jinočan, Libečova, 
Chýňavy a dalších obcí). Před založením Vojtěšské hutě ovládalo těžířstvo 
38 železnorudných dolů na katastru 17 obcí s 52 mírami, přičemž alespoň 
v některých se činorodě kutalo.15 Celý tento majetek, resp. podíl na tomto 
majetku, nebyl v pozůstalosti Franze Kleina nijak finančně zohledněn.

S uhelnými i železnorudnými doly přímo souvisel plán na podnikání 
v hutnictví. Žádost o koncesi na výstavbu dvou vysokých pecí pro výrobu 
železa podali podnikatelé v únoru 1850 a v samotném závěru roku ob-
drželi koncesi. V polovině roku 1851 pak z projektu výstavby železáren 
odstupuje kapitálově nejslabší Václav Novotný (který si ale ponechává 
podíl v Kladenském kamenouhelném těžířstvu) a železářského podnikání 
se pak účastní bratři Kleinové s Adalbertem Lannou v rámci Kladenského 
železářského těžířstva (Kladnoer Eisengewerkschaft).16 Podle protokolu 
z července 1855 byla hodnota částečně vyrábějících železáren odhadnuta 
na „pouhých“ 120 000 zlatých, přičemž se bratři Kleinové na tomto ma-
jetku podíleli ze 2/5 (Franz Klein měl konkrétně podle odhadu podíl na 
železárnách ve výši 16 000 zlatých, tj. 2/15). Kladenské kamenouhelné 
těžířstvo si bylo nuceno brát vzhledem k rozsahu svého podnikání nemalé 
půjčky. Franz, Hubert a Albert Kleinové si vzali v srpnu 1853 na kladen-
ské podnikání půjčku u České spořitelny ve výši 100 000 zlatých. Půjčka 
měla 5 % úročení a splátky měly být placeny každého půl roku. V květnu 
1855 si pak bratři Kleinové zajistili u Rakouské národní banky kredit ve 
výši 600 000 zlatých, ze kterého si vzali dvě půjčky v úhrnné výši 300 000 
zlatých. Společně s Adalbertem Lannou a Václavem Novotným si pak bratři 
Kleinové vzali v červnu 1855 další půjčku, tentokrát od Výmarské banky, 
ve výši 300 000 tolarů. Přinejmenším část Kleinovských půjček z roku 1855 
nebyla přímo určena na kladenské podnikání, ale směřovala k pokrytí ob-
rovských finančních ztrát souvisejících s úpadkem velkoobchodního domu 
vídeňského podnikatele a spekulanta Demeteria Zinnera.17 Celkový podíl 
na kladenských závazcích činil v případě Franze Kleina necelých 204 000 
zlatých konvenční měny. 

Vedle toho se bratři Kleinové snažili rozvinout svoji podnikatelskou 
činnost v oblasti Rosicko-oslavanského revíru v okolí obce Padochov. Za 
tímto účelem se spojili bratři Kleinové s brněnským obchodníkem Ferdi-
nandem Lehnerem a brněnským notářem Adolfem Petrziczekem a založili 
v roce 1849 těžířstvo Františka se sídlem v Padochově. Důlní komplex pad-

15 Jen v roce 1855, tj. v roce úmrtí Franze Kleina, vytěžilo Kladenské kamenouhelné 
těžířstvo již 17 836 tun železné rudy. V roce 1857, tj. v době ustavení Pražské železářské 
společnosti, vlastnilo těžířstvo na 60 rudných dolů s 96 mírami. Blíže K o ř a n ,  Jan: České 
železářství v době průmyslové revoluce. Praha 1978, s. 37–38.
16 K r u l i š ,  Ivo: Sto let kladenských železáren. Praha 1959, s. 22–24.
17 K r e j č i ř í k ,  M.: Kleinové, s. 307.
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ochovských kamenouhelných a železnorudných dolů se skládal v polovině 
50. let z 21 propůjčených důlních měr (8 uhelných a 13 železnorudných), 
které však neměly v době úmrtí Franze Kleina uvedenou žádnou knihovní 
hodnotu. Bylo tomu tak mimo jiné i proto, že teprve probíhaly příprav-
né práce pro těžbu kamenného uhlí. Nejdále se s pracemi pokročilo na 
důlní míře Františka, kde byl zprovozněn v roce 1857 první důl zdejšího 
těžířstva. V roce 1855 byla ale účetní hodnota nemovitého a movitého 
majetku tohoto komplexu dosti malá. Největší hodnotu zde měla vybu-
dovaná strojovna, ve které se nacházel vysokotlaký vodotěžní parní stroj 
o výkonu 60 koní a druhý parní stroj o výkonu 16 koní a dále čtyři parní 
kotle. Součástí vybudovaných důlních objektů byla také závodní kovárna, 
kancelář a byty pro důlní a horníky. Celková hodnota těchto objektů byla 
vyčíslena na 26 400 zlatých. Zbývající nevelká suma 3900 zlatých připadala 
na materiální vybavení a nástroje. Podíl Franze Kleina na Padochovském 
těžířstvu přitom činil 61 a 2/4 kuxu.

Kleinové si však již v první generaci vybudovali velmi pestré majetkové 
portfolio, přesahující investice do těžebního a hutního průmyslu. Franz 
Klein byl spolu se svými bratry spoluzakladatelem a podílníkem mechanické 
přádelny lnu v Loučné nad Desnou, na které měl v době svého úmrtí podíl 
téměř 39 000 zlatých. Mimo soukromých podílů na přádelně finančně par-
ticipovala také rodinná firma „Gebrüder Klein“, přičemž podíl firmy činil 
v roce 1855 více než 19 000 zlatých. Přádelna lnu v Loučné nad Desnou, 
druhá nejstarší mechanická přádelna na Moravě, vznikla z iniciativy bratří 
Kleinů v bezprostřední blízkosti loučenského zámku. Již v létě 1851 zde 
byla vyrobena první příze. Přádelna byla na vynikající technické úrovni, 
vybavena spřádacími stroji dovezenými většinou z anglického Leedsu. Přá-
delna poskytovala v polovině 50. let 19. století zaměstnání asi 300 osobám, 
což bylo ve zdejším horském kraji nanejvýš pozitivní. Přádelna nebyla 
rodinným podnikem Kleinů, ale fungovala jako komanditní společnost 
s účastí řady šumperských textilních podnikatelů.18 

Franz Klein se dlouhodobě zajímal také o podnikání v Brně, které 
se stalo jeho druhým domovem. Franz se společně s Liborem podílel na 
dláždění brněnských ulic, drobných terénních úpravách apod. V roce 
1846 Franz Klein koupil dům na Velkém náměstí č. p. 84, který v letech 
1847–1848 přebudoval na luxusní sídlo.19 Cena nového paláce nebyla 
v pozůstalosti zohledněna. Pouze zde byla uvedena kupní cena původního 

18 O přádelně v Loučné viz J a n á k ,  Jan: Ke vzniku první mechanické přádelny lnu na 
Moravě v Šumperku. In: Lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám 4. Trutnov 1981, s. 185–221; 
d ’ E l v e r t ,  Christian: Zur Kultur-Geschichte Mährens und Oesterr. Schlesien. 3. Theil. Brünn 
1870, s. 322.
19 O brněnském Kleinovském paláci blíže F l o d r o v á ,  Milena: Dům U zlaté koule, 
bratři Kleinové a jejich palác v Brně. In: Zprávy Památkového ústavu v Brně 1. Brno 1997, 
s. 17–31.
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domu, která činila cca 44 000 zlatých.20 Zároveň také z pozůstalostního 
spisu víme, že se Franz podílel vkladem 20 000 zlatých na brněnské „Gas-
beleuchtungsgesellschaft“ a spolupodílel se tedy na založení brněnské 
plynárny.21

Vedle Brna soustředili Kleinové svoji pozornost v polovině 50. let na 
podnikání v hlavním městě monarchie. V prvé řadě získali v únoru 1855 
cukrovar Demeteria Zinnera na vídeňské Jägerzeile 22 (dnešní Praterstras-
se), na němž měl Franz poloviční účast. Hodnota tohoto cukrovaru byla 
stanovena na základě soudního ocenění z roku 1854 na 106 200 zlatých 
konvenční měny. Výrobní možnosti cukrovaru nebyly v době vyhotovo-
vání pozůstalostního inventáře zohledněny, neboť v době skonu Franze 
Kleina neprobíhala cukerní kampaň. Kleinové museli do cukrovaru ještě 
mnoho investovat, neboť se dočítáme o závazku vůči „Eskomptegesell-
schaft“ v úhrnné výši 200 000 zlatých. Franz měl také třetinový podíl na 
domu č. 491 na vídeňské Rothgasse, který koupili Franz, Albert a Hubert 
Kleinové v roce 1855 za 40 000 zlatých, a třetinový podíl na domech č. 106 
a č. 177 v Oberdöbling.22 

Pozůstalostní spis není pouze pramenem dávajícím poznat majetkové 
poměry zemřelého, ale dokáže také mnoho napovědět o životním stylu. 
Vedle účasti na různých podnikatelských projektech totiž shromáždil Franz 
Klein velmi hodnotný osobní majetek. Překvapivě působí seznam cenných 
předmětů, který Franz zanechal svým dědicům. Jestliže jeho bratři Hubert 
a Albert žili podle všeho relativně dosti skromně a vystačili si jen s málem 
cenných předmětů, Franz užíval jen šperků a stříbra za 1800 zlatých. V po-
zůstalostním inventáři bychom nalezli např. řadu briliantových knoflíků, 
několik briliantových jehlic a prstenů s brilianty, několik zlatých hodinek, 
medailí atd. Franz si také nepochybně velmi cenil Řádu Františka Josefa, 
který mu byl udělen v roce 1854, neboť si nechal zhotovit hned tři jeho 
zlaté kopie. Pořídil si také řadu luxusních předmětů ke stolování. Vlastnil 
tak např. 24-osobovou sadu stříbrných příborů, stříbrné stolní nádobí, 
porcelánový jídelní servis pro 24 osob, stejný počet sklenic na šampaňské 
atd. Ani na vybavení svého brněnského bytu nijak nešetřil. Čtyři pokoje, 
kancelář, salon, kuchyň a předsíň vybavil hodnotným zařízením za 3476 
zlatých. Seznam jeho osobního šatstva také není nijak útlý. Vždyť měl 
např. dva tucty nových a dva tucty obnošených košilí, patnáct párů kalhot, 
patnáct různých vest, dvacet kravat, dva srnčí kožichy za 50 zlatých, velký 
cestovní kožich za 30 zlatých atd. Franz Klein disponoval také velmi sluš-

20 Aktuální cena nového paláce byla v roce 1855 asi čtyřnásobná. Viz K r e j č i ř í k , 
M.: Kleinové, s. 168.
21 Plynárenskému podnikání zůstala rodina věrná, neboť Franz Klein-junior byl mimo 
jiné i prezidentem Wiener Gasbeleuchtungs-Gesellschaft. Viz Compass, Financielles Jahrbuch. 
Wien 1880. 
22 Oberdöbling, do roku 1892 samostatná obec, poté společně s několika dalšími připojena 
k Vídni jako 19. městský obvod.
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ným „vozovým parkem“, skládajícím se ze tří vozů v celkové hodnotě 850 
zlatých. Zato knihy nebyly pro Franze žádnou prioritou. Ve svém brněnském 
domě jich měl jen za 142 zlatých, přičemž převažovala beletrie (cca 200 
svazků v hodnotě 40 zlatých), odborné knihy o stavitelství, časopisy, knihy 
o umění a další. Seznam knih napovídá, že se nejednalo o systematicky 
budovanou knihovnu, ale spíše o nepříliš rozsáhlou příruční knihovnu pro 
poučení i oddech. 

Franz Klein po sobě nezanechal mnoho hotových peněz, neboť v jeho 
pokladně se nacházelo „pouhých“ 550 zlatých. Hotovostí sice disponovaly 
také pokladny panství a podniků, které Franz vlastnil či spoluvlastnil, avšak 
tyto finance byly připočítány k hodnotě daných majetkových podstat. K ho-
tovosti bylo možné započítat ještě tři složené kauce.23 Pestřeji vypadala 
struktura státních dluhopisů a cenných papírů, které byly ve vlastnictví 
Franze Kleina. Jak je z pozůstalostního spisu patrné, Franz investoval 
několik desítek tisíc zlatých do státních dluhopisů a různých státních ob-
ligací, kterých pak používal jako kaucí pro státní stavební zakázky. Dalších 
33 500 zlatých dlužili Franzi Kleinovi různí dlužníci formou hypoték nebo 
dlužních úpisů.

Pozůstalostí spis nám také umožňuje proniknout do řady aspektů kaž-
dodenního života podnikatele éry průmyslové revoluce. Víme například, že 
si stejně jako bratr Albert zajistil velmi kvalitní lékařskou péči. Vždyť jeho 
dědicové museli splatit sumu téměř 2300 zlatých za lékaře a léky. Franz 
dlužil ostravskému doktoru Kroczekovi nemalých 800 zlatých, příborskému 
doktoru Fiedlerovi 300 zlatých, příborské lékárně 50 zlatých a vídeňskému 
doktorovi, dvornímu radovi Oppolzerovi 100 dukátů (546 zlatých). Tomuto 
významnému internistovi bylo dokonce potřeba proplatit jízdu zvláštním 
vlakem z Vídně, která stála nebývale vysokou sumu 587 zlatých.

Velké peníze vydali dědicové Franze Kleina na pohřeb tohoto nejvý-
znamnějšího moravského podnikatele poloviny 19. století. Celkové výdaje 
se rozrostly téměř na 5000 zlatých, což vysoce přesáhlo i pozdější pohřební 
výdaje jeho neméně úspěšného bratra Alberta. Bylo tomu možná proto, že si 
Franz v poslední vůli výslovně přál pohřeb provést „slavnostním způsobem“. 
Není bez zajímavosti, že podobně pompézní pohřeb, který „spolykal“ na 
4000 zlatých, vystrojil v roce 1852 Franz také své zemřelé ženě.24 Narychlo 
bylo třeba připravit místo posledního odpočinku, za které si v závěti zvolil 
brněnský hřbitov, kde již odpočívala jeho manželka Franziska. Náhrobek 
pro zemřelého stál nemalých 400 zlatých a pozlacení vytesaného nápisu 
8 zlatých, za vykopání hrobu dostal kopáč Müller 38 zlatých, za květinovou 
dekoraci hrobu na hřbitově bylo účtováno 6 zlatých, za úpravu stromů 
a tyčí na prapory dalších 16 zlatých. Vydání úmrtních oznámení přišlo na 

23 200 zlatých brněnskému poštovnímu ředitelství za udělený poštovní úřad v Loučné 
nad Desnou a dvě kauce na stavební zakázky.
24 K r e j č i ř í k ,  M.: Kleinové, s. 325.
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63 zlatých. Zemřelý Franz Klein musel být převezen z Bohumína do Brna, 
za což pozůstalí zaplatili 72 zlatých. 

Brněnské smuteční obřady musely být skvostné, neboť se na nich 
podílel celý chrámový sbor, kterému bylo vyplaceno 132 zlatých, smuteční 
hudba byla honorována 130 zlatými a složení slavnostní smuteční básně 
stálo 50 zlatých. Kněžím bylo proplaceno za celebrování slavnostních 
bohoslužeb 247 zlatých a tři kostelníci dostali 45 zlatých. Na své si přišli 
i zástupci brněnského měšťanstva. Měšťanský sbor dostal na svůj znak, 
ohlašovatele a dva tambory 15 zlatých, nosiči cechu krejčích 16 zlatých a tři 
předříkávači modliteb po jednom zlatém. Slavnostní obřady měly dokonce 
i zvláštní dozor. Při rekviem se rozdalo 100 zlatých chudým a mnoho zla-
tých padlo na platbu fiakristům, kteří převáželi smuteční hosty na hřbitov. 
Zádušní mše se konaly také v Loučné, Sobotíně a Vernířovicích, za což 
dostali místní faráři 65 zlatých. Pozůstalí také utratili spoustu peněz na 
smuteční oděvy, černé sukno, krajky a další zboží. Různým obchodníkům 
s textilem dlužili pozůstalí stěží uvěřitelných 857 zlatých. Největší výdaj 
však činila platba voskaři Josefu Schreierovi, kterému bylo třeba zaplatit 
za tisíce svící 2337 zlatých. Okázalým pohřbem v zemském hlavním městě 
skončil život jednoho z nejpozoruhodnějších moravských podnikatelů 
první poloviny 19. století.25 

Zanedlouho po smrti Franze Kleina odešel na věčnost i nejmladší 
ze zakladatelské generace podnikatelského rodu – Hubert Klein (31. 12. 
1811 Kociánov – 28. 7. 1856 Rzeszów, Polsko). Na jeho brzkém úmrtí se 
podepsal hektický styl života, který byl typický i u ostatních členů zaklada-
telské generace. Vždyť nezemřel jako řádný majitel rozsáhlých nemovitostí, 
ale jako prostý cestující, kterému se nedostalo v den skonu ani střechy nad 
hlavou. O jeho smrti vypověděl 28. července do protokolu okresního úřadu 
v Rzesowě očitý svědek, spolucestující Franz Fritsch, následující (zkráceno): 
„Dnes 27./28. července 1856 jsem se setkal ve voze extrapošty s Hubertem Kleinem, 
statkářem a stavebním podnikatelem z Vídně, který se vracel z Przemyślu domů. 
Dojeli jsme kolem půlnoci do Rzesowa, kde jsme ale nedostali pokoj. Proto jsme 
nocovali ve voze… V noci se však udělalo Hubertovi špatně. Prohlásil, že mu 
asi neudělala dobře voda, kterou pil v Jaroslavi. Požádal mě o trochu kořalky 
a usedl s tím, že má křeče na prsou. Když jsem chtěl zavolat lékaře, odmítl, že 
to není potřeba. Trochu jsme se prošli venku, Hubert měl žízeň. V zápětí však 
upadl na zem a přivolaný lékař již mohl pouze konstatovat smrt, jejíž příčinou 
byl břišní tyfus [Schleimschlag]…“  26 

Hubert Klein si byl patrně velmi dobře vědom nutnosti upravit zavčas 
své majetkové poměry pro případ úmrtí. Vliv na to měla nepochybně i smrt 
bratra Libora, který zemřel ve věku pouhých 46 let na tuberkulózu. Také 

25 Popis pohřbu zmíněn také v Brünner Zeitung ze dne 2. 9. 1855, s. 1352.
26 ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 25.
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proto se do dnešních dnů zachovaly v rodinném archivu hned čtyři různé 
poslední vůle, přičemž jedna je nedatovaná a zbylé pochází z let 1848 (tj. 
z roku, kdy zemřel Libor Klein), 1855 a 1856.27 Jelikož Hubert zemřel 
jako bezdětný, jeho poslední vůle měla patrně zabránit nejasnostem při 
dělení rozsáhlého majetku mezi jeho ženou a bratry. 

Hubert po sobě zanechal skutečně nemalý majetek, uvážíme-li, že 
byl nejmladším spolupodílníkem rodinné firmy.28 Celková aktiva byla 
v pozůstalosti vyčíslena na téměř osm set tisíc zlatých konvenční měny. 
Soukromý majetek zahrnoval především nemovitosti v jihomoravské Čejči, 
důlní majetek v oblasti jihomoravských hnědouhelných dolů a balík cen-
ných papírů. Nejhodnotnější majetkové položky však představovaly účasti 
na rodinných podnikatelských aktivitách a podíl na panství Loučná.29 

Je až s podivem, jak málo osobních předmětů po sobě Hubert Klein 
zanechal v porovnání s bratrem Franzem. Z cenných předmětů to byl pouze 
pánský zlatý řetěz za 38 zlatých, zlaté hodinky v hodnotě 45 zlatých, pečetní 
prsten s jaspisem v ceně šesti zlatých a zlatý řetízek za tři zlaté. Ve své 
osobní pokladně zanechal větší hotovost ve výši 1222 zlatých. S evidencí 
šatstva, prádla a dalších osobních věcí neztrácel tvůrce pozůstalostního 
inventáře čas a pouze poznamenal, že „bylo předáno paní vdově“. S velkou 
pravděpodobností se tedy nejednalo o žádné exkluzivní kusy. Tímto výčtem 
končí movitý majetek, který Hubert Klein každodenně využíval. Zbytek 
pozůstalostní podstaty tvořily hodnoty, které shromáždil za dobu svého 
podnikání. Část movitého majetku tvořily cenné papíry. Hubert preferoval 
státní dluhopisy, jejichž hodnota v pozůstalosti činila téměř 24 000 zlatých. 
Dále to byly podíly v Zsidovarských železárnách (čtyři kuxy po 10 000 
zlatých, šest prioritních obligací po 1000 zlatých, tři prioritní obligace po 
400 zlatých) a 12 kusů akcií Buštěhradské dráhy po 500 zlatých.

Největší část majetku představoval podíl na rodinných podnikatelských 
aktivitách a na rodinném panství. Zaknihovaná hodnota panství činila podle 
pozůstalosti „pouhých“ 376 416 zlatých, z čehož Hubertovi náležela pětina 
a jedna šedesátina, tj. 81 556 zlatých. Movitého majetku bylo napočítáno 
za 98 668 zlatých (částku činila především aktiva rentovního a lesního 
úřadu) přičemž Hubertovi připadl stejný podíl jako u předchozího. Vedle 
toho existovala na panství pasiva, která hodnotu Hubertova podílu snížila 
na 83 755 zlatých. Hubert Klein byl podílníkem loučenské mechanické 
přádelny lnu, přičemž jeho vklad činil 21 211 zlatých. Stejný obnos později 
vložila firma Gebrüder Klein do přádelny jako společný účastnický podíl. 

27 Tamtéž, kart. 27, inv. č. 247 (1848 podepsaný a zpečetěný originál, 1855 opis závěti, 
1856 opravovaný, nepodepsaný koncept). 
28 Následující informace, pokud není uvedeno jinak, byly čerpány z pozůstalostního spisu 
uloženého tamtéž, kart. 26, inv. č. 232.
29 Hubert měl podíl na železárnách v Loučné, Štěpánově, Zsidovaru a chorvatské Rudě, 
přádelně lnu v Loučné, cukrovaru ve Vídni, těžířstvu v Padochově a na vídeňských nemovi-
tostech.
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Zcela samostatně byl stejně jako u bratra Franze vypočten podíl na sobo-
tínských železárnách. Hodnota všech nemovitostí včetně strojního vybavení 
železáren byla stanovena na bezmála 300 000 zlatých. Podstatně vyšší však 
byla hodnota movitého majetku, v čemž se zrcadlila mohutná výroba pro 
budované železnice. Jen zásoby na materiálu a výrobcích činily 587 613 
zlatých a nesplacené pohledávky dalších 546 749 zlatých. To bylo o 200 000 
zlatých více než v pozůstalosti bratra Franze. Oproti tomu pasiva železáren 
činily „pouhých“ 177 819 zlatých. Proto podíl Huberta Kleina na sobotín-
ských železárnách ve výši jedné pětiny a jedné šedesátiny činil podle úřední 
inventury v roce 1857 více než 280 000 zlatých konvenční měny. 

Jen o něco menší hodnotu měly železárny ve Štěpánově. Podle úřed-
ního odhadu z roku 1857 dosáhla hodnota nemovitého majetku včetně 
strojního vybavení 224 282 zlatých. Dalších 435 032 zlatých připadalo na 
zásoby materiálu a výrobků a 80 566 zlatých na nesplacené pohledávky. 
Narozdíl od sobotínských železáren však měly železárny ve Štěpánově 
větší pasiva. Dluh železáren činil celkem 328 232 zlatých a mimo to zde 
stále figuroval výše zmíněný dluh u „Erste Österreichische Sparkasse“ ve 
výši 350 000 zlatých. Čistý podíl Huberta Kleina na železárnách proto činil 
necelých 90 000 zlatých.

Zvláštní investicí byla účast na chorvatských železárnách v Rudě. 
Kleinové se k podílu v těchto železárnách dostali v rámci konkurzu na 
majetek vídeňského podnikatele a velkoobchodníka Demeteria Zinnera, 
s nímž byli Kleinové ve vzdálenějším příbuzenském poměru.30 Železárny 
nebyly patrně v dobré kondici, protože v době koupě, tj. v roce 1856, se 
nacházely zdejší báňské i hutní provozy mimo provoz. Po jejich odkupu do 
nich Kleinové investovali ihned téměř 37 000 zlatých. Hodnota chorvat-
ských provozů byla v pozůstalosti odhadnuta na 100 000 zlatých a Hubert 
Klein v nich měl čtvrtinový podíl. 

Hubert Klein byl také spolupodílníkem a majitelem továrního opráv-
nění na cukrovar na vídeňské Praterstrasse č. 22. Podle pozůstalostního 
protokolu již měla uvedená rafinérie cukru hodnotu 310 000 zlatých, 
z čehož Hubertovi náležela jedna čtvrtina. Závod tedy prošel během krátké 
doby rozsáhlou rekonstrukcí, která byla financována centrální pokladnou 
firmy „Gebrüder Klein“.31 Hubert měl také třetinový podíl na domu č. 491 
na vídeňské Rothgasse a na domu č. 106 v Oberdöbling. 

30 Franz Klein-junior si vzal v roce 1849 Leopoldinu roz. Hauptmann, dceru významného 
vídeňského hostinského a hoteliéra Michaela Hauptmanna a jeho ženy Františky, roz. Meisl, 
taktéž z rodiny hostinského. Zinnerové byli přitom blízcí přátelé a posléze také příbuzní 
Hauptmannů a Meislů. Při sňatku Michaela Hauptmanna a Františky Meislové v roce 1827 
svědčila Teresie Zinnerová. V roce 1850 si jejich dcera Terezie Marie vzala Alexandra Michaela 
Zinnera, syna vídeňského velkoobchodníka Demeteria Zinnera. Není náhodou, že svědkem 
sňatku byl Franz Klein. Tyto společenské vazby jsou dokladem úspěšné integrace moravské 
podnikatelské rodiny Kleinů do vídeňského podnikatelského prostředí.
31 Na cukrovaru měli podíly Franz, Albert a Hubert Kleinové a Marie provdaná Ulrichová, 
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Hubert Klein uplatnil velkou část svých podnikatelských aktivit v malé 
jihomoravské obci Čejč. Zde se v roce 1840 přiženil do rodiny poštmistra 
a hostinského Františka Podušky a zde také trávil většinu volných chvil. 
Hubertův tchán nebyl žádným vesnickým chuďasem. V roce 1824 koupil 
za 7850 zlatých objekt tzv. Hrubé hospody s rozsáhlým příslušenstvím 
(maštal pro 34 koní, velká kočárovna, lázně s léčivým pramenem a za-
hradou). Ještě týž rok celý areál přestavěl, díky čemuž někdejší hospoda 
dosáhla výstavné podoby (v objektu se nacházel např. taneční sál a osmnáct 
pokojů). Vedle poštovní stanice zde provozoval malé lázně, ve kterých 
vyvěrala proslulá „smraďavka“. Hodnota nemovitostí po přestavbě přesáhla 
31 000 zlatých. Na podnikatelské záměry svého tchána pak přímo navázal 
i Hubert Klein, který v roce 1841 odkoupil areál hostince od Poduškova 
nezletilého syna Františka.32

To byl ovšem jen začátek. V průběhu 40. a v první polovině 50. let 
zde Hubert rozvinul podnikání v takovém rozsahu, že na něho v Čejči ještě 
dlouho vzpomínali. V prvé řadě zakoupil v obci celou řadu nemovitostí. 
Vedle zmíněné Hrubé hospody to bylo několik domků včetně nemalých 
pozemků, které byly následně sceleny do velkého statku. Tyto nemovitosti 
zdědila po smrti Huberta jeho bezdětná manželka. V letech 1843–1844 
postavil v Čejči pětipatrovou budovu moderního parního mlýna, který byl 
zřízen podle amerického vzoru. Tento první parní mlýn na celé Moravě 
poháněl parní stroj o výkonu 24 koňských sil a byl vytápěn hnědým uhlím, 
dodávaným z vlastních dolů. Ve mlýně, který zaměstnával osm mlynářů, se 
nacházela čtyři mlecí složení a řada speciálních strojů. Jelikož se jednalo 
o jeden z největších mlýnů v zemi, zákazníci s velkým objemem obilí sem 
sváželi zrno nejen ze širokého okolí, ale také z Hané a údajně dokonce až 
z Banátu. Vyprodukovaná mouka se pak prodávala především do hornatých 
částí severní Moravy a Slezska (okolí Jeseníku, Branné či Loučné), ale také 
do Čech a Rakouska.33 Hodnota objektu včetně vybavení činila podle po-
zůstalostního spisu téměř 45 000 zlatých. Kromě mlýna zde založil Hubert 
v roce 1852 moderní sklárnu, která představovala dobovou špičku v aplikaci 
nových technologických postupů. Vedoucí provozu František Poduška 
zde využil důmyslného aparátu vlastní konstrukce, který do sklářské pece 
přiváděl velmi výhřevný obohacený plyn, vznikající zpracováním hnědého 
uhlí. Vedle toho byl ve sklárně také parní stroj o výkonu šesti koňských 
sil. Ve sklárně vyrábělo na 40 sklářů běžné duté i tabulové sklo.34 V době 

každý ve výši jedné čtvrtiny. Stadt- und Landesarchiv Wien, Merkantil- und Wechselgericht 
Wien, Firmen und Merkantilen, 1. Reihe, 124,118, 2 Reihe – Hubert Klein.
32 Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč 2006, s. 155–159; František Poduška se sám také 
pokoušel o podnikání. V roce 1854 požádal o vydání privilegia na tovární provoz vyrábějící 
spondium a další chemické produkty (kyselinu sírovou, amoniak a salmiak).
33 Oesterreichischer Kalender. Ein Jahrbuch für Gewerbe, Industrie, Handel und Volks-
Wirthschaft auf das gemeiner Jahr 1855. Brünn s. d., s. 224.
34 Oesterreichischer Kalender, s. 224.
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úmrtí Huberta Kleina se sklárna sestávala z hlavní budovy, kotelny, skladu 
výrobků a skladu nářadí. Hodnota sklárny včetně vybavení a aktiv činila 
18 309 zlatých. Konečně na katastru obce Čejč provozoval také cihelnu 
s jednou velkou a jednou malou pecí na pálení cihel. Její cena činila pod-
le pozůstalostního spisu včetně vybavení a čistého výnosu 5632 zlatých. 
Celková hodnota nemovitosti, které Hubert Klein vlastnil v této malé obci, 
tak činila více než 79 000 zlatých. Ne všechny podnikatelské záměry však 
dopadly tak dobře, jako v pozůstalosti zmíněné podniky. Neúspěšně např. 
skončil pokus s pěstováním bource morušového, o jehož chov se Hubert 
pokusil v Čejči na počátku 50. let.35 

Hubert Klein se ve shodě s rodinnou strategií podílel na dolování uhlí 
v oblasti jižní Moravy. Již v roce 1841 bylo nalezeno u Hovoran a Čejče 
hnědé uhlí o mocnosti pět až čtrnáct stop (cca 1,6–4,4 metrů) v hloubce 
24–30 metrů. Uhlí bylo těženo velmi jednoduchým způsobem pomocí 
kolmých, nehlubokých šachtic. Důlní majetek Huberta Kleina se skládal 
v době úmrtí ze sedmi důlních měr v katastru obce Hovorany, devíti 
důlních měr u Kelčan, dvanácti důlních měr u Žadovic a tří důlních měr 
v katastru obce Strážovice. Celková čistá hodnota důlních objektů včetně 
důlních budov, materiálního vybavení, koní a aktiv činila 72 877 zlatých.36 
Podle informací z dobového tisku činil celkový výtěžek dolů půl milionu 
kbelíků uhlí a zaměstnání zde nacházelo 160 havířů, 80 pomocníků a 120 
dalších osob.37

Vedle dolování v okolí Čejče se Hubert podílel na hornické činnosti 
v Rosicko-oslavanské pánvi v okolí Padochova. Podle údajů z roku 1857 
se skládaly padochovské kamenouhelné a železnorudné doly z 21 důlních 
měr. Jednalo se však o majetek, ze kterého ještě nebyl valný užitek. Železná 
ruda se netěžila vůbec a první uhlí bylo získáno až v březnu 1857 na jediné 
hloubené jámě Františka. Celková hodnota komplexu včetně nemovitého 
vybavení byla proto odhadnuta pouze na 31 259 zlatých. V důlním kom-
plexu investovala jak centrála firmy bratří Kleinů, tak Hubert a Franz jako 
soukromé osoby. Proto byl celkový podíl Huberta Kleina na Padochovském 
těžířstvu vyčíslen na bezmála 23 000 zlatých.

Vedle aktiv pozůstalost zaznamenala také součet pasiv zemřelého, 
která nebyla stejně jako v případě bratra Franze nikterak zanedbatelná. 
Největší dluhy přirozeně vázly na společných podnikatelských aktivitách. 
Ty dosahovaly v případě Huberta téměř 255 000 zlatých. Soukromý dluh 

35 Čejč, s. 174.
36 Je však třeba dodat, že se nejednalo o majetek s volným dispozičním právem. Tak 
jako na parním mlýnu a hostinci v Čejči, tak na hnědouhelných dolech vázlo zástavní právo 
z roku 1855 ve prospěch vídeňské Národní banky. A jednalo se o nemalou sumu. Kleinové 
si od banky chtěli vypůjčit 600 000 zlatých. Suma byla následně snížena na 400 000 zlatých 
a do smrti Huberta Kleina se podařilo Kleinům dluh snížit na 350 000 zlatých. Tato suma 
pak byla vedena jako pasivum v centrální pokladně firmy. 
37 Oesterreichischer Kalender, s. 223.
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na separátním kontu nebyl nijak vysoký a činil 6033 zlatých. Mezi finanční 
závazky patřily také odkazy, které byly zakotveny v závěti. Mezi ně byl 
počítán především převod nemovitostí v Čejči na manželku Františku 
a vyplácení její roční apanáže ve výši 1200 zlatých.38 Dále Hubert odkázal 
jednorázové částky některým svým blízkým (švagrové Amalii Poduškové 
a švagrovi Janu Černému 10 000 zlatých, Hubertu Scheinerovi 5000 zlatých, 
služebné Emilii Emingerové 3000 zlatých a sluhovi Antonu Strežtikovi 
1000 zlatých). Mezi náklady byly započteny také výdaje na pohřeb Huberta 
Kleina, které dosáhly poměrně vysoké částky 4119 zlatých. Část peněz 
museli pozůstalí zaplatit za převoz zemřelého z Haliče do Brna, pořízení 
dvojitého sarkofágu z Vídně, zhotovení náhrobku a smuteční bohoslužby 
v Sobotíně. Dalších 3258 zlatých činily pohřební výdaje v Brně, do kterých 
byl započítán také dar 1000 zlatých na zdejší dobročinné ústavy. Po smrti 
Huberta Kleina získal většinu majetku jediný žijící bratr Albert. Ten se na 
aktivech pozůstalého, které činily po odečteních veškerých pasiv i poplatků 
410 000 zlatých, podílel až překvapující sumou téměř 333 000 zlatých. 
Zbývající část připadla dědicům bratra Franze, tj. Franzi Kleinovi-junioru, 
Marii Ulrichové a dědicům bratrů Libora a Josefa.

Dovršitelem díla první generace rodinného podnikání byl Albert 
Klein (16. 1. 1807 Kociánov – 31. 10. 1877 Sobotín). Po smrti svého bratra 
Franze se stal nejvýznamnější postavou firmy „Gebrüder Klein“. Pod jeho 
vedením se rodinná firma stala bez nadsázky prvořadým stavitelem železnic 
v habsburské říši. Podílela se téměř na všech větších železničních stavbách 
v celé habsburské říši. V řadě případů, jako např. u Jiho-severoněmecké 
spojovací dráhy či u České západní dráhy byli Kleinové hlavními iniciátory 
výstavby i majiteli železničních koncesí. Narozdíl od svých bratrů Franze 
a Huberta zemřel Albert nejen jako velmi zámožný člověk, ale také jako 
osoba s vysokým společenským statusem. Jako jediný z první generace byl 
povýšen do šlechtického stavu, o který usiloval prokazatelně už od konce 
40. let. Jeho snaha o šlechtictví byla poprvé korunována úspěchem v roce 
1859, kdy mu byl udělen šlechtický titul s predikátem „von Wisenberg“. 
V roce 1864 byl v souvislosti s udělením Řádu Železné koruny III. třídy 

38 Z pozůstalostního spisu vyplývá, že na výplatu apanáže bylo vyčleněno 60 000 zlatých, 
které byly započítány do pasiv. Tyto finance byly spravovány pojišťovacím ústavem Azien-
da Assecúrative v Terstu. Podle závěti z 27. 8. 1855 podle závěti měla dostávat manželka 
Františka 1200 dukátů, 300 dukátů každého čtvrt roku. Také měla obdržet dalších 20 000 
zlatých v případě, že by se znovu vdala. Hubertův švagr Černý byl pověřen vedením důlních 
podniků a měl dostávat roční plat 1200 zlatých. V případě, že by byl z této funkce odvolán, 
měl dostávat roční penzi ve výši 800 zlatých. Hubertovým švagrovým Heleně a Amálii mělo 
být každé vyplaceno 5000 zlatých. Všechen ostatní majetek, kterým se Hubert podílel na 
společném podnikání, měl být na základě závěti rozdělen mezi žijící bratry, tj. Alberta, který 
měl získat ¾ podíl a nejstaršího Franze, který měl získat zbývající část. Albert měl povinnost ze 
svého podílu vyplatit synovce Engelberta a Eduarda, každého nemalou sumou 25 000 zlatých. 
Avšak dva dny po sepsání této závěti bylo vše jinak, neboť Franz Klein náhle zemřel.
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povýšen na rytíře a v roce 1873 dosáhl titulu svobodného pána.39 Účastnil 
se také politického života, zasedal na moravském zemském sněmu i v Říšské 
radě a dostalo se mu řady oficiálních poct. Většinu svého aktivního života 
se pohyboval v rušném prostředí Brna, Prahy a Vídně, přičemž poslední 
léta svého života prožil ve svém vídeňském domě na Franzenbrückengasse 
ve čtvrti Leopoldstadt. Avšak několik týdnů před svým skonem se nechal 
převést v předtuše blížící se smrti na svůj sobotínský zámek. Zde v tichosti, 
obklopen špičkovými lékaři a svými dětmi, poslední říjnový den skonal. 

Rozloučení se zemřelým i zádušní obřady byly velkolepé, podle vše-
ho plně srovnatelné s brněnskými obřady jeho bratra Franze. Smuteční 
ceremonie proběhly v sobotínském zámku a účastnilo se jich 23 kněží, 
velké množství zaměstnanců kleinovských závodů a několik místních 
hudebních společností. 5. listopadu pak byly slouženy mše za zemřelého 
v patronátních kostelech v Loučné, Sobotíně, Vernířovicích a v Jindřicho-
vě, dále v brněnském dómu sv. Petra a Pavla a ve vídeňském kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Praterstrasse. Tělesné pozůstatky Alberta Kleina 
byly nabalzamovány a uloženy v souladu s jeho poslední vůlí do vyzděné 
hrobky na sobotínském hřbitově, kde již odpočívaly jeho děti Albert, Josef 
a Marie. Teprve v roce 1887 byly pozůstatky Alberta a jeho dětí přesunuty 
do nově vybudovaného reprezentativního mauzolea, ležícího nedaleko 
sobotínského zámku. 

Albertovými dědici se stala manželka Amalie rozená Langerová a pět 
jejich dětí. Podle posledního dodatku závěti získal každý ze synů (Hubert, 
Friedrich a Wilhelm) podíl na majetku ve výši 5/21 a dcery (Julie a Amá-
lie) získaly každá podíl ve výši 3/21. Manželce Amálii původně připadl 
stejný podíl jako synům, ale v roce 1876 jí byla namísto řádného podílu 
vyčleněna suma 400 000 zlatých, která pak byla v její prospěch zapsána na 
jindřichovickém panství. Albert Klein ve své závěti zdůraznil, že všechen 
majetek shromáždil díky své neúnavné píli a šťastným okolnostem. Bylo 
jeho výslovným přáním, aby jeho děti užívaly zděděného jmění obezřetně 
a zodpovědně. Své syny výslovně varoval před půjčováním peněz, které 
se podle jeho zkušeností nesetkává s vděkem. V této radě se nepochybně 
zrcadlí špatná zkušenost, kterou Kleinové učinili v první polovině 50. let 
v souvislosti s obrovskou půjčkou vídeňskému velkoobchodníku Deme-
teriu Zinnerovi.40

Dědicové Alberta Kleina mohli být skutečně spokojeni. Zemřelý po 
sobě zanechal impozantní majetek, jehož aktiva byla v pozůstalostním spise 
odhadnuta na více než 2,5 milionu zlatých. Pasiva přesáhla v době úmrtí 

39 Podrobnosti k nobilitačnímu procesu viz Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines 
Verwaltungsarchiv, Adelsakten – fascikl Albert Klein.
40 Opis závěti Alberta Kleina včetně dodatků viz Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), 
Velkostatek Jindřichov, kart. 5.
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Alberta 700 000 zlatých.41 Je však třeba poznamenat, že skutečná hodnota 
majetku byla zcela jistě vyšší. Oceňování totiž probíhalo v době hluboké 
hospodářské krize druhé poloviny 70. let, což řadu položek, zvláště cenných 
papírů, znehodnocovalo. Cenné papíry byly v pozůstalosti oceňovány ne 
podle nominální hodnoty, ale podle aktuálního akciového kurzu, který 
nebyl v době úmrtí nijak příznivý. Zkreslení je o to větší, že právě cenné 
papíry tvořily nezanedbatelný podíl na majetku.42

Patrně nejvíce Albertovi dědicové prodělali na akciích pojišťovacího 
ústavu „Österreichischer Phönix“, kterých Albert vlastnil 400 kusů v úhrnné 
nominální hodnotě 400 000 zlatých.43 V době ocenění však byla aktuální 
hodnota akcií třetinová, tj. pouhých 120 000 zlatých. Stejně pesimisticky 
vyhlížela situace kolem akcií textilních firem. Albert měl finanční podíl 
na mechanické přádelně lnu v Loučné ve výši 21 000 zlatých a osm akcií 
frýdlantské přádelny lnu po 500 zlatých. Tyto investice však již dlouho-
době mnoho nenesly, a proto byla hodnota těchto podílů v pozůstalosti 
snížena v obou případech na polovic. Obdobně neradostně vyhlíží i situ-
ace kolem kuxů Sobotínsko-štěpánovského těžířstva, rodinného stříbra 
Kleinů. Albert vlastnil 52 kuxů, přičemž byl tento velký podíl odhadnut 
na „pouhých“ 312 000 zlatých, tj. 6000 zlatých za kux. Pokud srovnáme 
hodnotu železáren v době oceňování majetku Huberta Kleina, pochopíme 
sílu hospodářské krize a její dopad na železářský průmysl. Albert vlastnil 
dále 100 akcií Rosické důlní společnosti po 200 zlatých, které však byly 
z důvodu pětiletého nevyplácení dividend oceněny na pouhých 5000 zla-
tých. Taktéž 50 akcií „Österreichische Boden Credit Anstalt“ po 200 zlatých 
bylo oceněno aktuálním kurzem na pouhých 4900 zlatých. Menší propad 
zaznamenaly akcie České západní dráhy, kdy 50 akcií po 200 zlatých bylo 
oceněno na 9000 zlatých. Relativně nejlépe dopadly akcie cukrovarů, které 
byly počítány ve své nominální hodnotě.44 Vedle balíků akcií v pozůstalosti 
najdeme řadu pohledávek, které byly zapsány ve prospěch zemřelého na 
rozličném nemovitém majetku.45

41 Všechny údaje, pokud není uveden jiný zdroj, byly čerpány z pozůstalostního spisu, 
uloženého v archivu města Vídně. Stadt und Landesarchiv Wien, Handelsgericht Wien, 
Verlassenschaftsabhandlungen A2, 69/1877 Albert Klein. Záležitosti v dědictví po Albertu 
Kleinovi – ZAO, Rodinný archiv Klein-Wisenberg, kart. 27, inv. č. 252. Pozůstalost byla použita 
také Milanem M y š k o u  v článku Pohřbívání bohatých aneb cesta na věčnost moravského 
podnikatele Alberta Kleina. Severní Morava 72, 1996, s. 21–25.
42 Úhrnná hodnota cenných papírů v pozůstalosti činila 1 315 154 zlatých.
43 Mezi podnikateli šlo o oblíbený pojišťovací ústav, do jehož akcií investovali velké peníze 
např. i brněnští velkopodnikatelé. Srov. F a s o r a ,  Lukáš: Svobodný občan ve svobodné 
obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007, s. 75–76. 
44 Jednalo se o 10 akcií kelčanského cukrovaru po 1000 zlatých, dvě akcie drahanovického 
cukrovaru po 5000 zlatých a čtyři akcie chropyňského cukrovaru po 5000 zlatých.
45 K zaknihovaným pohledávkám patřilo téměř 32 000 zlatých na zemskodeskovém statku 
Straussina u Gorice a asi 6500 zlatých na vlastních vídeňských domech. Velkou pohledávku ve 
výši téměř 16 000 zlatých uplatňoval vůči cementárně hraběte Seilerna v Kurovicích. Zemřelý 
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Albert měl značný podíl na podnikání v rodinné firmě. Podle společen-
ské smlouvy, uzavřené v roce 1859, vložil jako veřejný společník stavební 
firmy „Gebrüder Klein“ základní vklad 100 000 zlatých.46 K tomu je ale 
třeba připočíst část aktiv firmy, které připadaly na Albertův podíl ve firmě. 
Podíl na firmě byl v případě Alberta vyčíslen podle účetní závěrky na téměř 
518 000 zlatých. Úmrtím Alberta však nedošlo k rozpadu rodinné firmy 
„Gebrüder Klein“. V únoru 1878 vytvořili Albertovi synové Hubert a Fri-
edrich společně s Franzem II. a Franzem III. Kleinem veřejnou obchodní 
společnost, na kterou byl převeden majetek původní firmy a která měla se 
svolením ostatních dědiců nadále podnikat.47 

Nemalý podíl na majetku tvořily Albertem skoupené či zděděné ne-
movitosti. V prvé řadě vlastnil podíl na rodovém panství Loučná ve výši 
26/60.48 Hodnota podílu byla oceněna na 156 000 zlatých (v ceně nebyla 
započtena hodnota železárenských provozů). Dalších 42 400 zlatých tvořil 
podíl aktiv na loučenském panství. Mimo to vlastnil v Loučné a přilehlých 
vsích řadu domů a pozemků v hodnotě převyšující 15 000 zlatých. Albert 
skupoval v průběhu druhé poloviny 60. let a první poloviny 70. let zcela 
cíleně další rozsáhlé pozemkové majetky. Sám totiž v jednom z dodatků své 
poslední vůle uvedl, že chce zanechat každému synovi odpovídající pozem-
kovou držbu.49 Ke slezskému panství Jindřichov a statku Matějovice přišel 
Albert velmi výhodnou koupí. V roce 1866 totiž zemřel Josef svobodný 
pán Bartenstein a panství přešlo na nezletilého Maxmiliána Skrbenského 
z Hříště. Jeho poručníci po delším jednání v letech 1868–1869 nakonec 
panství prodali právě Albertu Kleinovi. Hodnota panství byla v pozůsta-
losti stanovena na 310 000 zlatých a dalších 193 000 zlatých tvořila aktiva 

Carl Langer, svobodný majitel statku Damašek, si vzal od Alberta v roce 1875 půjčku 3000 
zlatých na 6 % úrok a v roce 1877 činila výše dluhu 3345 zlatých. 
46 Smlouva z 9. června 1859 uložena v ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 23, inv. 
č. 201.
47 ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 23, inv. č. 202.
48 V roce 1866 Albert zamýšlel prodat svůj podíl na panství Franzi II. Kleinovi. Podíl 
chtěl prodat jednak pro své zdravotní potíže a také proto, že se obával rozdělení podílu na 
panství mezi své početné potomky. Prodej se ale z neznámých příčin nakonec nezdařil. Dodnes 
se nám zachoval návrh smlouvy o prodeji, ve které však není uvedena kupní cena. ZAO-O, 
Rodinný archiv Kleinů, kart. 23, inv. č. 201. Ve své závěti zabránil Albert Klein rozdrobení 
podílu na panství tím, že jej měl zdědit pouze jediný syn. Toho měl buď určit ještě za svého 
života a pokud by k tomu nedošlo, tak se měli dědicové dohodnout mezi sebou. Kdyby to 
však nebylo možné, měl o dědici rozhodnout los.
49 V dodatku k poslední vůli z roku 1874 určuje, že statek Kostelec, Žadovice a Skalka, 
který Albert koupil od hraběte Mazzucheli, má převzít nejstarší syn Hubert. Panství Jindřichov 
se statkem Matějovice přenechal Albert Wilhelmovi (který v roce 1876 dokončil vídeňskou 
zemědělskou školu), aby prokázal své schopnosti ve vedení zemědělského hospodářství. Pan-
ství však měl držet pod podmínkou, že nebude páchat žádné výtržnosti a že se bezodkladně 
začne věnovat smysluplné činnosti. Pro třetího syna Friedricha chtěl Albert získat odpovídající 
pozemkovou držbu ještě za svého života. Jelikož to však již Albert nestihl, měl se spokojit 
s otcovým podílem na loučenském panství, případně s penězi, které by byly získány z prodeje 
otcova podílu na panství. Blíže: ZAO, Velkostatek Jindřichov, kart. 5.



64

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

svázaná s tímto nemovitým majetkem. Albert k panství později přikoupil 
od olomouckého arcibiskupství rozsáhlý komplex pozemků o rozloze 
446 ha v sousední Liptáni a Třemešné.50 Desítitisícové položky tvořily 
také další nemovitosti, které postupně v průběhu 70. let Albert skoupil 
v katastru Jindřichova a Liptáně. 

Velmi lukrativními investicemi, do kterých Albert vložil obrovské 
částky, byly podíly na nemovitostech ve Vídni. V průběhu 70. let společně 
se synovcem Franzem nakoupil celou řadu nájemních domů a stavebních 
parcel. Hodnota dvou domů se zahradou na dnešní Praterstrasse přesáhla 
123 000 zlatých, tří domů ve čtvrti Leopoldstadt 185 000 zlatých, dvou 
domů na Erdbergu 27 000 zlatých a šesti domů na Landstrasse dokonce 
600 000 zlatých. Na Landstrasse se podařilo Albertovi velmi výhodně 
investovat do řady stavebních parcel, které koupil doslova za několik tisíc 
zlatých, ale které měly obrovský potenciál pro zhodnocení.51

Tradičně silnou položku v soupisech majetku Kleinů činily důlní 
reality. Ani Albert nebyl žádnou výjimkou. Vedle řady dolů, náležejících 
Sobotínsko-štěpánovskému hornímu a hutnímu těžířstvu to byly především 
důlní majetky na Plzeňsku, které Albert zakoupil v roce 1861 společně se 
svým synovcem Franzem za nevelkou sumu 22 400 zlatých. V pozůstalosti 
byl poloviční Albertův podíl oceněn pouhými 11 200 zlatými, tj. polovinou 
původní kupní ceny. Ve skutečnosti se jednalo ale o majetek v hodnotě 
stovek tisíců zlatých. Jen uhelné zásoby na Kleinovském teritoriu v Ný-
řanech a okolí byly v roce 1880 oceněny na 1,6 milionů zlatých.52 Vedle 
toho vlastnil Albert společně s Aloisem Scholzem řadu důlních měr na 
grafit v okolí Starého Města pod Sněžníkem, jejichž hodnota však byla 
v pozůstalosti stanovena na pouhých 1300 zlatých.53 Důlní majetek Alberta 
Kleina byl tedy oceněn v pozůstalostním spise jen velmi ledabyle, jeho 
hodnota byla ve skutečnosti mnohonásobně vyšší. 

Stejně jako Hubert, ani Albert si nepotrpěl na osobní luxus. Ani šlech-
tický titul, ani příliv peněz z podnikání z něj neudělaly rozhazovačného 
a poživačného člověka. Byl si patrně dobře vědom, že se za penězi skrývá 
mnohaletá dřina. Když zemřel, zanechal po sobě pouze hotovost ve výši 
1200 zlatých. Ani zlatých předmětů neměl mnoho. V pozůstalosti byly za-
psány pouze jedny zlaté hodinky s řetězem v hodnotě 100 zlatých a různé 
drobnější zlaté šperky (jehlice, manžetové knoflíky) v úhrnné hodnotě 200 
zlatých. Cena veškerého osobního šatstva nepřesáhla 350 zlatých. Stejně 
tak skromně působí údaje o hodnotě bytového vybavení jeho vídeňského 

50 Opis kupní smlouvy na pozemky ZAO, Velkostatek Jindřichov, kart. 106. 
51 Blíže k jednotlivým domům ZAO, Rodinný archiv Klein-Wisenberg, kart. 11.
52 Tamtéž, kart. 10.
53 Jednalo se o následující důlní míry: Caroli, Amalie, Antonia, Hugo a Wolfgang ve 
Šleglově, Gustav, Konstantin, Franz Hubert, Libor, Alfred, Albert ve Velkém Vrbně, Josefi 
v Malém Vrbně, Barbora v Branné, Luisa, Augustus, Alois a Eduard ve Starém Městě. 
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domu, které činilo „pouhých“ 1000 zlatých. Alespoň vybavení jindřicho-
vického zámku bylo cennější, přičemž jeho hodnota byla odhadnuta na 
10 500 zlatých.54 Cennějšími položkami majetku Alberta Kleina byly ještě 
dva páry koní k zápřahu s postroji, jejichž hodnotu tvůrce pozůstalostního 
inventáře odhadl na 1200 zlatých a povozy (několik jedno až čtyřmístných 
kočárů, otevřená kalesa a jeden landauer) v úhrnné hodnotě 2000 zlatých. 
Stejně jako bratři, ani Albert nebyl nijak vášnivým čtenářem, soudě alespoň 
podle dosti chudé knihovny. Ta čítala pouze 500 svazků a nenašli bychom 
zde žádné vzácnější kusy, neboť byla oceněna jen na 200 zlatých. Poněkud 
komicky působí skutečnost, že stejnou hodnotu měly podle pozůstalosti 
lahve vína, které měl Albert ve sklepích. Je až překvapivé, jak skromným 
osobním majetkem disponoval ve srovnání se svým bratrem Franzem či 
ve srovnání se stejnojmenným synovcem. 

Zato zdravotní péče o nemocného Alberta nebyla nijak levná a byla 
na nejvyšší možné úrovni. Vídeňský profesor Weinleichter měl dostat za 
ošetřování a operaci nemocného a za cestu z Vídně do Sobotína celých 2000 
zlatých a vídeňský profesor Drasche dalších 600 zlatých. Vídeňský lékař 
Dr. Ludwig Linzmaier měl dostat za své čtrnáctidenní ošetřování Alberta 
Kleina v Sobotíně 500 zlatých a závodní lékař ze Sobotína Dr. Reimer 300 
zlatých. Drobné dluhy zachycené v pozůstalosti byly spojeny s výplatou 
služebnictva. Dvěma kočím dlužil Albert dohromady 640 zlatých, portýrovi 
520 zlatých a služebnému 690 zlatých. Dalších více než 9000 zlatých bylo 
určeno pro penzi bývalého rodinného vychovatele Adalberta Führmanna. 
Albert Klein měl však také celou řadu drobných dloužků, které požadovali 
krejčí, kloboučník, obchodník s prádlem, tapetář nebo Beckovo knihku-
pectví. V některých případech tyto drobné a dlouhodobě nesplacené dluhy 
dosahovaly až mnoha set zlatých. 

V pozůstalosti byly zachyceny také velké pohledávky, které vázly na 
deskových statcích a na některých podnikatelských aktivitách zemřelého. 
Na základě pozůstalosti můžeme říci, že se Albert Klein příliš nezadlužoval, 
resp. byl schopen většině svých závazků dostát a zavčas je splatit. Největší 
závazek lpěl na jindřichovickém panství, na kterém vázlo již zmíněné bře-
meno ve prospěch manželky Amálie ve výší 400 000 zlatých. Nevypořádané 
zůstaly některé záležitosti vídeňských domů. V roce 1872 koupili Albert 
a Franz Kleinové dům na Praterstrasse č. p. 60 od Gustava Schwarze von 
Mohrenstern za 250 000 zlatých. Teprve v prosinci 1877 byla zaplacena 
první splátka ve výši 180 000 zlatých a druhá splátka 70 000 zlatých byla 
splacena až po smrti Alberta v roce 1878. Pasiva spojená s Kladenským 
kamenouhelným těžířstvem a Kladenskými železárnami (oba dva podniky 
byly podle pozůstalostního inventáře v likvidaci) byla vyčíslena na téměř 
11 000 zlatých. Velkých částek dosahovala pasiva u pojišťovací společnosti 

54 Hodnota zámeckého inventáře byla započtena do ceny jindřichovického panství.
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„Österreichischer Phönix“, kde dlužil 30 % platbu akciového kapitálu 
vyčíslenou na téměř 82 000 zlatých. Dalších 104 000 zlatých dluhu měl 
Albert na společenském kontu (Consortial Conto).

Pokud analyzujeme majetkové poměry první generace podnikatelské 
rodiny Kleinů, nemůžeme pro porovnání nezmínit nejvýznamnější osobnost 
druhé generace – Franze Kleina-syna (29. 7. 1825 Brno – 8. 12. 1882 
Wien). Na rodinném podnikání se začal podílet již velmi záhy, nejpozději 
již v roce 1846, kdy jej otec poslal na stavbu Severní státní dráhy.55 Po 
smrti svého otce se stal nejbližším spolupracovníkem svého strýce Alberta 
a veřejným společníkem rodinné firmy „Gebrüder Klein“. Od poloviny 50. 
let se podílel na většině železničních staveb realizovaných firmou, koupil 
společně se strýcem Albertem velkou řadu vídeňských nemovitostí, zakoupil 
dolnorakouské panství Immendorf a pro firmu velkostatky v Uhrách. Byl 
též členem správních rad řady akciových společností.56 Franz byl veřejně 
aktivní, byl poslancem moravského zemského sněmu za ústavověrné vel-
kostatkáře. Za své zásluhy byl v roce 1866 povýšen do šlechtického stavu, 
v roce 1872 byl dekorován Řádem Železné koruny III. třídy, na jehož zá-
kladě byl povýšen v roce 1873 na rytíře a téhož roku společně se strýcem 
Albertem do stavu svobodných pánů.57

Franz Klein-syn zemřel ve věku 58 let ve svém domě na Theresia-
numgasse č. p. 21 ve čtvrtém vídeňském obvodu.58 V pondělí 11. prosince 
1882 byly vykonány smuteční obřady s bohoslužbou ve vídeňském chrámu 
sv. Alžběty a tělesné pozůstatky podnikatele byly následně převezeny do 
Brna, kde měl být uložen do rodinné hrobky na brněnském městském 
hřbitově. Rekviem za zemřelého se sloužilo jak ve Vídni, tak ve farnostech, 
kde měla rodina patronátní právo: v Loučné, Sobotíně, Vernířovicích a v Im-
mendorf. Franz Klein po sobě zanechal manželku Leopoldinu, sedm dětí 
a sestru Marii provdanou Ulrichovou.59 Celkové náklady na pohřeb Franze 

55 K r e j č i ř í k ,  M.: Kleinové, s. 276.
56 Byl prezidentem Wiener Gasindustrie Gesellschaft, viceprezidentem společnosti Arad-
Körösvölgyer Eisenbahn, správním radou Dráhy císaře Františka Josefa, Jiho-severoněmecké 
spojovací dráhy, pojišťovací společnosti Oesterreichischer Phoenix, tkalcovny hedvábí v Sa-
grado u severoitalské Gorizie a Rosické důlní společnosti. Viz Compass, Financielles Jahrbuch. 
Wien 1880. 
57 Podrobnosti k nobilitačnímu procesu viz Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines 
Verwaltungsarchiv, Adelsakten – fascikl Franz Klein.
58 IV. vídeňský městský obvod byl místem, kde žila celá řada velkopodnikatelských rodin. 
Viz B r u c k m ü l l e r ,  Ernst: Sozialgeschichte Österreichs. München 2001, s. 319.
59 Přímí dědicové Franze Kleina-syna byli: manželka Leopoldina rozená Hauptmann, 
synové Franz (veřejný společník firmy „Gebrüder Klein“), Alfred (ředitel panství Immen-
dorf), Rudolf (okresní hejtman ve Šternberku) a dcery Fanny svobodná paní von Ringhoffer 
(manželka barona Franze Ringhoffera), Friederica svobodná paní von Ringhoffer (manželka 
Emanuela Josefa Ringhoffera, spolumajitele továren a panství Kamenice, toho času pobývající 
v Meranu), Marie svobodná paní von Ludwig (manželka vysokého důstojníka a pozdější-
ho generála polního podmaršála Karla Ludwiga, spolumajitelka realit ve Viehofen – dnes 
m. č. Sankt Pölten) a Leopoldina, později provdaná za Ottokara Streer von Streeruwitz (toho 
času soukromnice v Brně, Augustinergasse 10).
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juniora se vyšplhaly na 6362 zlatých, z čehož bylo Prvnímu vídeňskému 
pohřebnímu ústavu vyplaceno 4248 zlatých.60 Zbytek pozůstalí vyplatili za 
smuteční oděvy pro služebnictvo, uhrazení nákladů na léčbu zemřelého 
a smuteční výzdobu. 

Problémem pro všechny pozůstalé bylo, že nebyla nalezena závěť ze-
mřelého. Proto byly majetkové záležitosti řešeny podle platného dědického 
práva, což situaci vzhledem k množství dědiců komplikovalo a pozůstalost se 
následně stala (zvláště v souvislosti s plánovanou likvidací firmy „Gebrüder 
Klein“) předmětem poměrně dlouhých jednání. Pozůstalost podnikatele 
přitom nebyla malá. Evidovaná majetková aktiva přesáhla dva miliony zla-
tých a pasiva tvořily půjčky ve výši 240 000 zlatých. Jaká byla majetková 
struktura čelného představitele druhé podnikatelské generace?61

Majetkové možnosti je možné rozlišit tak jako v předchozích přípa-
dech na soukromý majetek a majetkové podíly v podnikání. Osobní majetek 
tvořil velký balík cenných papírů, hodnotné vybavení vídeňského domu, 
panství Immendorf a podíl na panství Loučná. Zbývající majetková aktiva 
byla přímo propojena s podnikáním. 

Velkou část soukromého majetku tvořily stejně jako u jeho strýce 
Alberta cenné papíry. V osobní pozůstalosti byly zapsány státní cenné 
papíry i akcie a obligace privátních společností v úhrnné hodnotě 784 000 
zlatých. Jednalo se především o 71 kusů uherské zlaté renty po 1000 zlatých 
za kus a 88 kusů týchž papírů po 500 zlatých za kus. Nemalou hodnotu 
měly akcie a obligace soukromých společností, jejichž nominální hodnota 
včetně zisků plynoucích z držby cenných papírů dosahovala 657 000 
zlatých. Vysoké podíly měl Franz především v Rosické důlní společnosti, 
v železárnách v Nadrágu, ve staroměstském těžířstvu Alberti, v tkalcovně 
hedvábí v kraňském Sagrado a v rodinném Sobotínsko-štěpánovském hor-
ním a hutním těžířstvu. Všechny cenné papíry byly v pozůstalosti oceněny 
v nominální hodnotě.62 Problémem však byla skutečnost, že pouze menší 

60 Pozůstalí na pohřbu nijak nešetřili. Jen převoz zemřelého zvláštním vlakem z Vídně 
do Brna přišel na 521 zlatých. Vytištěno bylo neuvěřitelných 4200 smutečních oznámení, 
za což pozůstalí zaplatili 294 zlatých. Za sarkofág v renesančním stylu dali 180 zlatých, za 
květinovou výzdobu 150 zlatých a za 22 erbů 88 zlatých.
61 Všechny údaje, pokud není uveden jiný zdroj, byly čerpány z pozůstalostního spisu, 
uloženého v archivu města Vídně. Stadt und Landesarchiv Wien, Handelsgericht Wien, 
Verlassenschaftsabhandlungen A2, 112/1882 Franz Klein.
62 V pozůstalosti Franze Kleina-syna bylo zapsáno: 1476 akcií Rosické důlní společnosti po 
100 zlatých a 311 obligací téže společnosti z roku 1871 po 200 zlatých, 20 kuxů Sobotínsko-
štěpánovského horního a hutního těžířstva bez uvedené nominální hodnoty (v inventáři byly 
ohodnoceny stejně jako v případě pozůstalosti strýce Alberta 6000 zlatými za kux), 30 kuxů 
staroměstského těžířstva Alberti po 300 zlatých (společnost ale nevyplácela žádné úroky či 
dividendy), 348 akcií železáren v Nadrágu po 200 zlatých, 397 kmenových akcií tkalcovny 
hedvábí v Kraňském Sagrado (dnes v Itálii) v úhrnné hodnotě téměř 60 000 zlatých, 57 
akcií kelčanského cukrovaru po 1000 zlatých, 80 akcií papírny v Tiefenbach po 200 zlatých, 
3 akcie drahanovického cukrovaru po 5000 zlatých, 7 akcií chropyňského cukrovaru po 5000 
zlatých, 10 akcí Steinitzer landwirtschaftlichen Industrie-Gesellschaft po 1000 zlatých, 20 
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část jmenovaných cenných papírů zůstala pozůstalým volně k dispozici. Pod-
le vyjádření zástupce dědiců měla být v případě likvidace firmy „Gebrüder 
Klein“ (která byla po smrti Franze Kleina-syna plánována) vydána větší část 
cenných papírů Karlu svobodnému pánovi von Schwarz jako předsedovi 
likvidačního výboru. Karl von Schwarz měl zřídit depot, ve kterém měly 
být shromážděny všechny firemní prostředky, měly se z něj splácet všechny 
závazky a výnosy měly být rozděleny pozůstalým.63 Z pozůstalostních spisů 
vysvítá, že ačkoliv byly akcie evidovány jako soukromý majetek podnikatele, 
jen část z nich měl uloženu ve své soukromé pokladně. Většina cenných 
papírů se nacházela v pokladně firmy a patrně tvořila soukromý podíl ve 
firmě, který podléhal případnému likvidačnímu řízení. 

Nemalé jmění měl Franz Klein-syn na nemovitém a movitém majetku 
v Dolním Rakousku. Jednalo se především o panství Immendorf se zámkem, 
který koupil Franz Klein-syn v roce 1871 od vdovy po hraběti Locatelli. 
Panství se rozkládalo na katastrálním území či části katastrálních území 
obcí Immendorf, Grund, Hardtl, Hözmannsdorf, Aspersdorf, Schalladorf, 
Wullendorf, Wieselsfeld a Markersdorf a zahrnovalo dva poplužní dvory 
(Immendorf a Nexendorf). V době úmrtí majitele činila čistá hodnota pan-
ství 345 000 zlatých. Největší cenu měly zemědělsky využívané pozemky 
za 233 000 zlatých, lesy v hodnotě 43 000 zlatých, hospodářské stroje 
a dobytek za téměř 40 000 zlatých a budovy za 37 500 zlatých. Hodnota 
zařízení zámku se zámeckým skleníkem bylo odhadnuto na 4500 zlatých. 
Mnohem vyšší hodnotu měly zásoby obílí a krmiva na panství i propach-
tovaném dvoře Raffelhof, které byly odhadnuty rentovním úřadem na 
více než 47 000 zlatých.64 Po smrti Franze Kleina-syna se dědicové do-
hodli na pětiletém propachtování panství Alfredu Kleinovi.65 Ještě v době 
probíhajícího pachtu ale došlo k jednání o přímém prodeji panství, které 
vyvrcholilo v roce 1886 prodejem majetku Karlovi svobodnému pánovi 
von Freudenthal za 391 000 zlatých.66 

Franz Klein vlastnil vedle rakouských nemovitostí také podíl na ro-
dovém panství Loučná. Aktiva panství a podíl Franze Kleina na panství ve 

akcií Jiho-severoněmecké spojovací dráhy po 200 zlatých a 25 akcií Vídeňské plynárenské 
společnosti po 90 zlatých. Franz měl také podíl ve výši 45 000 zlatých v mechanické přádelně 
lnu v Loučné a menší podíly v tlumačovské cementárně hraběte Seilerna (necelých 5700 
zlatých) a podíl na stavební společnosti v Olomouci (2000 zlatých). 
63 Srov. ZAO, Velkostatek Jindřichov, kart. 5. Dále Stadt und Landesarchiv Wien, Han-
delsgericht Wien, Verlassenschaftsabhandlungen A2, 112/1882 Franz Klein.
64 Dvůr „Raffelhof“ vlastnil klášter v dolnorakouském Melku a Franz Klein-syn jej měl 
v pronájmu. Hodnota vybavení dvora a hospodářských zvířat činila po smrti Franze Kleina 
téměř 10 000 zlatých. Panství Immendorf nebylo nijak zadluženo, evidována byla pouze 
pasiva rentovního úřadu ve výši 12 609 zlatých.
65 Pacht měl trvat od února 1884 do ledna 1889. Pachtovné činilo pro první rok 8000 
zlatých a mělo být každoročně zvyšováno o 500 zlatých až na 10 000 zlatých v posledním 
roce pachtu. 
66 ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 24, inv. č. 211.
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výši 34/60 byl ohodnocen na více než 606 000 zlatých. Největší hodnotu 
měl jeho 34/60 podíl na zemskodeskovém majetku oceněný na 460 000 
zlatých. Překvapivě nevelká aktiva přinášel lesní úřad (dříve nejbohatší 
zdroj příjmů vlastníků tentokrát obnášel necelých 21 000 zlatých) a ani 
vybavení zámku nebylo podle inventáře příliš cenné (i s vozovým par-
kem mělo hodnotu 3600 zlatých). Pasiva, kterými byl zatížen Franzův díl 
panství, pak převýšila 227 000 zlatých, z čehož většinu tvořily dluhy na 
deskovém majetku.67 

K osobnímu majetku Franze Kleina patřilo také vybavení domu na 
Theresianumgasse č. p. 21 ve čtvrtém vídeňském obvodu.68 Podle pozůsta-
lostního inventáře byl dům jednopatrový se čtrnácti pokoji a s nábytkem 
za 7800 zlatých.69 Narozdíl od představitelů první generace zanechal ve 
svém vídeňském domě velké množství cenných a uměleckých artefaktů. Jen 
zlatých a stříbrných předmětů zde bylo za více než 3800 zlatých, z čehož 
část byla v módním čínském stříbru. Jako první z rodu se rozhodl shro-
máždit cenné umělecké sbírky. Jednalo se především o sbírku obrazů, soch 
a mincí. Hodnota obrazů a soch v inventáři dosáhla téměř 43 000 zlatých, 
přičemž převažovaly tehdy módní romantizující olejomalby s přírodními 
a náboženskými motivy. Franz se dal také do sbírání starých mincí, medailí 
a starožitností, kterých shromáždil za nemalých 12 000 zlatých. Ve sbírce 
převažovaly antické a zlaté mince a umělecké předměty z mincí.70

Problémem ovšem zůstává podíl Franze Kleina na rozsáhlém majetku 
firmy „Gebrüder Klein“. Ve firmě figurovali podle výpisu vídeňského ob-
chodního soudu od r. 1878 čtyři veřejní společníci: Franz Klein II., Franz 
Klein III. a synové Alberta Kleina Friedrich a Hubert.71 Problémem však 
bylo, že se pozůstalým po Franzi II. již do rodinného podnikání nechtělo. 
Podle několika zápisů se po smrti Franze Kleina dohodla rodina resp. 
zbývající společníci na pozvolném útlumu činnosti firmy a její postupné 

67 Jednalo se především o zástavu ve prospěch První moravské spořitelny v Brně na půjčku 
ve výši 200 000 zlatých úročených 6 % ze srpna 1880 (půjčka byla v době pozůstalostního 
řízení téměř zcela nesplacena). 
68 Zajímavé je, že v pozůstalostním inventáři není zaznamenáno vlastnictví této nemo-
vitosti. Pravděpodobně ji ještě před smrtí převedl na některého ze svých dědiců. V roce 
1886 dům vlastnila manželka Leopoldina a jeho hodnota byla v její pozůstalosti oceněna na 
176 000 zlatých. Viz ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 48.
69 Dům se skládal z následujících částí: suterén: pokoj kuchařky; přízemí: pokoj syna 
Alfreda, dva předpokoje, pokoj služebného, dva pokoje syna Rudolfa, koupelna, byt manželky 
Leopoldiny (ložnice, předpokoj, pokoj služebného, dětský pokoj); první patro: ložnice, budoár, 
pokoj vychovatelky Teresie Dadákové, pracovna, salon, vchod, kuřácký pokoj, jídelna, dva 
pokoje pro služebné.
70 Část majetku, zvláště cennější olejomalby, byly po smrti Franze Kleina-syna prodány 
v dražbě. 
71 Tito podílníci mezi sebou uzavřeli po smrti Alberta Kleina společenskou smlouvu 
(datována 1. února 1878), na základě které stanovili kapitál společnosti na 400 000 zlatých 
(v účetnictví vedeno na zvláštním kapitálovém kontu). Zisk i případnou ztrátu si mezi sebe 
dělili rovným dílem, což vyplývalo ze stejných společenských podílů na firmě.
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likvidaci, která pak následně trvala až do počátku 20. století. Probíhající 
útlum podnikání a likvidace firmy ale neměla být nijak formálně vyjádřena 
ani zanesena do obchodního rejstříku. Tento postup měl své opodstatnění: 
firma měla rozjednánu řadu zakázek a disponovala pohledávkami, které 
nebylo možné v krátké době vhodně vyřešit. O fungování podniku se tak 
měli postarat společníci firmy pod vedením Franze Kleina III. Podíl na zisku 
či ztrátách připadající na zemřelého měl být přerozdělován dědicům.

Jednalo se přitom o firmu, která stále disponovala obrovskými aktivy. 
Ta přesahovala v době úmrtí Franze Kleina sedm milionů zlatých. Na ak-
tivech firmy se podílel především rozsáhlý nemovitý majetek, nejrůznější 
cenné papíry a řada dlužníků.72 V rámci firemních aktiv figuroval např. 
i značný majetek na vídeňských domech a stavebních parcelách, které 
nakoupil Franz Klein společně se strýcem Albertem, ale následně byly 
převedeny do majetku rodinné firmy.73 Podle závěrečných bilancí firmy, 
vytvořených speciálně za účelem pozůstalostního řízení, dosahoval čistý 
zisk firmy v době úmrtí Franze juniora téměř 374 500 zlatých, z čehož na 
Franze připadala čtvrtina.

Franz Klein-syn byl poslední velkou podnikatelskou osobností rodu. 
Přerozdělováním jeho pozůstalosti končí zlatá éra Kleinovského podnikání. 
Následovníci Franze Kleina-syna ani děti jeho strýce Alberta se již nikdy 
nepozvedli na špičkovou podnikatelskou úroveň. Tehdy začal pomalu 
vyhasínat plamen skvělých schopností, inovací a nápadů, kterými se otcové-
zakladatelé vypracovali mezi přední podnikatele habsburské říše. Dědicové 
se omezili pouze na správu svěřeného majetku, který se ovšem neustále 
ztenčoval. Ze sféry železničního podnikání se Kleinové do počátku 80. 
let zcela stáhli. Ve stejném časovém horizontu došlo k pozvolné stagnaci 
Kleinovské moravské hutní výroby, která byla na počátku 20. století úpl-
ně zastavena. Před první světovou válkou se podnikatelské aktivity rodu 
omezily pouze na podnikání v rámci vlastních velkostatků a v moravském 
cukrovarnictví. V tomto období se již podnikatelská rodina Kleinů dostala 
definitivně mimo vůdčí podnikatelské kruhy koncentrujícího se rakousko-
uherského hospodářství. 

72 Nejvýznamnější položky aktiv (zaokrouhleno na tisíce zlatých): cenné papíry 915 000 
(z toho nejvíce akcie železničních společností – 3514 kusů akcií dráhy Arad – Köröstal á 100 
zlatých, 905 akcií dráhy Františka Josefa za 180 000 zlatých, 401 akcií Rosické dráhy, 217 
akcií Ostravsko-frýdlantské dráhy atd.); různé reality ve Vídni v úhrnné hodnotě 1 327 000; 
statek Batis 60 000; uherské statky 1 950 000; důlní reality (Nýřany, Karlovarsko, Ostravsko) 
448 000; lesní majetek v Borosjenö 425 000; podnikání v mostních stavbách 225 000; různí 
dlužníci 634 000 zlatých; italské podnikání (L’Azzienda Gallare) 619 000 zlatých.
73 Jednalo se o následující, převážně činžovní domy: Messenhausergasse č. p. 140, 142, 
843, 844, 850, 851, 861, 862; Apostelgasse č. p. 47, 48, 49; Jägerzeile č. p. 46 (tzv. Krummer 
Haus), 47, 66 (tzv. Schwartz Haus); Czerningasse č. p. 66; Franzensbrückenstrasse č. p. 627; 
Waschhausgasse č. p. 629 a 630. Některé domy byly v době úmrtí Franze Kleina juniora již 
převedeny na jeho děti (např. Jägerzeile č. p. 57; dům propojen v jeden palácový komplex 
s domem Praterstrasse č. p. 42), případně byly prodány (např. Praterstrasse č. p. 78). 
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III. Závěr

Pozůstalostní spisy představují jeden z prvořadých pramenů pro 
poznání podnikatelských aktivit i životního stylu podnikatelů éry prů-
myslové revoluce. Na základě tohoto pramene můžeme poměrně přesně 
rekonstruovat majetkové portfolio podnikatele, míru zadlužení, strukturu 
dluhů a závazků či propojení s dalšími podnikatelskými subjekty. Pozů-
stalostní spis je také výborným pramenem pro poznání životního stylu 
podnikatelstva a v některých směrech může napomoci k poznání podni-
katelské mentality. 

Při práci s pozůstalostními spisy vyvstaly některé problémy obecného 
a metodického charakteru. Jmění zemřelého podnikatele bylo v případě 
rodinných firem zpravidla rozděleno na majetek soukromý (Privat-Ver-
mögen) a na majetek svázaný s podnikáním (Gesellschaft-Vermögen). Přesto 
však není v pozůstalostním spise hranice vždy zcela jasná. Zvláště rodinná 
firma přinášela bezprostřední možnost nejen úzce spojovat osobní zájmy 
s firemními, ale také mnohem snadněji propojovat osobní a firemní majetek. 
Dalším problémem je fakt, že část majetku není v pozůstalostních inven-
tářích dostatečně evidována. Např. podíl na firemních aktivech je vyčíslen 
pouze velikostí nominálního vkladu, ačkoliv reálná aktiva nebo čistý zisk 
jsou mnohem vyšší.74 Značně problematické se ukazuje být ohodnocování 
cenných papírů, které tvořily zvláště od 60. let 19. století nemalou část 
podnikatelské pozůstalosti. Někdy byly cenné papíry oceňovány podle 
aktuálního burzovního kurzu, jindy byla uvedena pouze jejich nominální 
hodnota. To poněkud znesnadňuje komparaci podnikatelských majetků.

Nejen u podnikatelské rodiny Kleinů, ale i z dalších analýz vyplývá, 
že soukromý majetek podnikatelů byl zpravidla menší než majetek svázaný 
s podnikáním, a to bez ohledu na to, jaká byla struktura investic. Přitom 
podnikatelé postupovali ve svých investicích obvykle následovně: investice 
do vlastního podniku (firmy), investice do podnikání mimo firmu, cenné 
papíry a reality a naposledy investice do životního pojištění.75 Majetkové 
portfolio bylo již u první generace sledované podnikatelské rodiny značně 
pestré a přesahovalo investice do vlastní firmy. Tedy už v počátcích průmys-
lové revoluce se v českých zemích setkáváme s případy, kdy podnikatelé 
umenšují rizika podnikání investicemi do různých hospodářských odvětví 
a vytváří si vlastní širokou hospodářskou základnu i mimo vlastní firmu. 
Narozdíl od výše popsané obecné „investiční strategie“ Kleinové investují 

74 Např. v pozůstalosti Franze Kleina-otce není uveden žádný podíl na firmě „Gebrüder 
Klein“, ačkoliv byla založena ještě za jeho života a v roce 1855 prokazatelně disponovala 
aktivy ve výši téměř 1,5 milionu zlatých. Stejně tak je v případě Franze Kleina-syna evidován 
pouze podíl na čistém zisku firmy, nikoliv podíl na milionových firemních aktivech.
75 S t r e l l e r ,  Vera Maria: „Verschwender und Geizkräger“. Eine strukturelle Unter-
suchung des Wirtschaftsbürgertums in Wien um 1900 auf Grund von Verlassenschaftsab-
handlungen. Nepublikovaná diplomová práce. Wien 1988, s. 24. 
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velmi záhy do nákupu nejrůznějších realit, což mohlo souviset s mentální-
mi vzorci jednání, ovlivněnými zkušeností státního bankrotu v roce 1811. 
Zakoupené reality pak navíc soužily jako hypoteční zástavy pro četné úvěry 
spojené s dalším podnikáním.

Majetkové zázemí rodinného podnikání se přitom vyvíjí postupně. 
Do 30. let 19. století se členové rodu věnovali různým drobnějším staveb-
ním pracím, vodním a regulačním stavbám a stavbě kratších úseků silnic. 
Vzhledem ke stavebním rozpočtům přinášely tyto zakázky zisky maximálně 
v řádu desítek tisíc zlatých.76 To znamenalo stále jen omezenou akumulaci 
kapitálu. Např. ještě v roce 1826 řeší ve svatební smlouvě Franz Klein 
majetkové záležitosti za „pouhých“ několik tisíc zlatých.77 Teprve velké 
zakázky na silniční stavby ze 30. let a především první kontrakty na stavbu 
železnic začaly přinášet tučné zisky v řádu mnoha set tisíc zlatých konvenční 
měny. Ve 40. letech pak členové rodu disponují špičkovými statisícovými 
příjmy, které hodlají dále zúročit. Z jejich podnikatelských strategií vysví-
tá jednoznačná snaha investovat vydělané peníze do dalšího podnikání, 
především do železářství, uhelného hornictví, cukrovarnictví a mlynářství. 
Investice měly tedy již v první generaci směřovat nejen do rodinné firmy, 
ale také mimo ni. Zemědělské hospodaření na velkostatku nebylo u první 
generace primární. Přesto s postupným ziskem rozsáhlých pozemkových 
majetků vyvstává nutnost začít racionálně zemědělsky hospodařit, což byl 
jeden z hlavních úkolů následující podnikatelské generace. 

V návaznosti na svou hlavní podnikatelskou činnost v oboru stavby 
železnic se začínají Kleinové záhy zajímat o další perspektivní obory pod-
nikání. Jasnou prioritou bylo podnikání v oblasti hutnictví, které náleželo 
po celé protoindustriální období do sféry aristokratického podnikání. 
Vzhledem ke značným bariérám, které museli nešlechtičtí podnikatelé 
zajímající se o hutnictví překonat, usilovali Kleinové o zisk vhodného 
panství s dostatečnými předpoklady pro hutní výrobu.78 To se jim podařilo 
již v roce 1844, kdy kupují po smrti Antona Friedricha Mitrovského rodné 
panství Loučná nad Desnou. Nákup tedy nebyl motivován sentimentem či 
přehnaným lokálním patriotismem. I prestiž vzešlá nákupem panství byla 
sice vítaným, ale stále jen „vedlejším efektem“. Prioritou bylo získat moderní 
železárny, lesní komplexy a železnorudné doly. V nebývale krátké době 
zakládají vlastními silami také železárny ve Štěpánově u Olomouce, které 
měly díky své bezprostřední blízkosti Severní státní dráhy ideální umístění. 
Obrovskou investicí byla pro rodinné podnikání účast na Kladenském že-

76 K tomu podrobně K r e j č i ř í k ,  M.: Kleinové.
77 ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 25.
78 O problémech měšťanského podnikání v báňském a hutním průmyslu blíže M y š k a , 
Milan: Šance a bariéry měšťanského podnikání v báňském a hutním průmyslu za průmyslové revoluce. 
(Na příkladu olomouckého podnikatele Josefa Zwierziny). Vlastivědný věstník moravský 36, 
1984, s. 261–276.
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lezářském těžířstvu. V něm se společně s Adalbertem Lannou účastnili na 
založení železáren na Kladně. Inspirováni svým blízkým spolupracovníkem 
F. X. Rieplem se v polovině 40. let 19. století pouští do hutního podnikání 
v Uhrách v temešvárské župě. Spoluzaložili Zsidovarské železářské těžíř-
stvo (pozdější Nadrager Eisen-Industrie Gesellschaft), které zprovoznilo 
nové železárenské provozy. Zvláštní investicí byla účast na chorvatských 
železárnách v Rudě. Kleinové se k podílu v těchto železárnách dostali 
v rámci konkurzu na majetek vídeňského podnikatele a velkoobchodníka 
Demeteria Zinnera.

Do železářského podnikání, jak dokazují pozůstalostní spisy, inves-
tovali Kleinové velkou část svých likvidních financí. Železářské podnikání 
bylo mimořádně kapitálově náročné, což si vyžadovalo větší objem půjček.79 
V případě štěpánovských a kladenských železáren se jednalo o úvěry v řádu 
několika set tisíc zlatých, které podnikatelé čerpali u různých finančních 
institucí. Na druhé straně se jednalo o investice, které měly střednědobou 
návratnost. Jestliže hodnota železáren činila řádově několik set tisíc zla-
tých, potom cena hotových výrobků a materiálu mohla dle pozůstalostních 
inventářů přesahovat hodnotu samotných železáren. Podnikatelé si snažili 
zajistit suroviny z vlastních zdrojů (vlastní železnorudné a uhelné doly, 
dřevo ze svých lesních komplexů), což výrobu usnadňovalo a především 
dále zlevňovalo. Až do hospodářské krize v 70. letech přinášely železárny 
Kleinům nepochybně značné zisky a představovaly společně se stavebním 
podnikáním jádro podnikatelských příjmů. 

Druhou významnou oblastí zájmu sledovaných podnikatelů se stalo 
uhelné hornictví. Snaha získat uhelné doly úzce souvisí s masivními in-
vesticemi do hutních provozů. Pokus o získání surovinové základny pro 
své moravské hutě v Ostravsko-karvinském revíru nedopadl úspěšně. 
Těsně před úmrtím Franze Kleina-otce byla rodina nucena prodat své 
důlní reality v Přívoze a Hrušově Rothschildově Severní dráze. Tím byly 
Kleinovské moravské hutě značně oslabeny. Podstatně úspěšněji si Klei-
nové vedli v Kladenském revíru, kde se jim podařilo ve spojení s dalšími 
měšťanskými podnikateli vybudovat největší hutní komplex v Čechách, 
zahrnující vedle železáren také uhelné a železnorudné doly. Bohužel 
informace o kladenském podnikání nalezneme pouze v pozůstalostním 
spise Franze Kleina-staršího, který ovšem na druhé straně dobře ilustruje 
situaci v těžířstvu ve fázi budování Kladenských železáren. V 70. letech 19. 
století byli Kleinové z Pražské železářské společnosti vytlačeni bankovním 
domem Credit Anstalt a v pozůstalostních spisech Alberta a Franze se již 
kladenské podnikání fakticky nezmiňuje. Dlouhodoběji se rodina udržela 

79 O investiční náročnosti různých průmyslových odvětví za průmyslové revoluce blíže 
M a t ě j č e k ,  Jiří: Majetky, důchody a investiční možnosti v českých zemích v 19. století. 
In: Studie k sociálním dějinám 19. století, svazek 6. Opava – Praha – Kutná Hora 1996, 
s. 101–240.
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v Rosicko-oslavanském revíru, kde se spolupodílela na těžbě u Padochova 
(Padochovské těžířstvo) a v Rosicích (Rosické kamenouhelné těžířstvo). 
Albert Klein navázal na podnikatelské záměry bratra Huberta a rozvinul 
těžbu hnědého uhlí v některých jihomoravských obcích (Hovorany, Kel-
čany, Čejč, Žádovice, Šardice), kterého pak využíval především ve svých 
vlastních podnicích, zvláště v cukrovarech. Doposud ne zcela osvětlená je 
účast Kleinů na důlním podnikání na Plzeňsku v okolí Nýřan, k čemuž 
nám ale ani pozůstalostní spisy nepřináší mnoho informací. 

Nemalou pozornost věnovali Kleinové již od 40. let 19. století mo-
dernímu potravinářskému průmyslu. Přední osobností tohoto směru byl 
Hubert Klein, kterého záhy následoval i bratr Albert. Hubert Klein rozvinul 
podnikání v nevídaném rozsahu v malé jihomoravské obci Čejč, ze které 
vytvořil alespoň na krátkou dobu regionální středisko potravinářského 
průmyslu. Byl také majitelem továrního oprávnění na jeden z vídeňských 
cukrovarů, který představoval jednu z prvních významnějších investic ro-
diny Kleinů v hlavním městě habsburské monarchie. Do cukrovarnického 
podnikání na Moravě se vrhl zvláště od přelomu 50. a 60. let také Albert 
Klein, přičemž v pozůstalosti je zachyceno pouhé torzo jeho velkorysých 
podnikatelských aktivit v cukrovarnictví. 

Textilní podnikání, které v 18. století tvořilo oblast hlavního podnika-
telského zájmu šlechty i měšťanstva, zůstalo poněkud stranou zájmu těchto 
podnikatelů. Výjimkou byla účast na založení mechanické přádelny lnu 
v Loučné. Záměr tohoto projektu je zřejmý: využít materiálních podmínek 
i pracovní síly na vlastním panství k maximalizaci zisků. Do tohoto projektu 
však nešli Kleinové sami, ale v rámci konsorcia řady textilních podnikatelů 
z nedalekého Šumperka.

Investice do akciového podnikání přichází i u velkých podnikatelů až 
od přelomu 50. a 60. let 19. století. Jestliže sledovaní podnikatelé investují 
do poloviny 50. let do státních dluhopisů, potom ve druhé polovině 70. let 
tvoří podstatnou část pozůstalostí akcie soukromých společností. Struktura 
akciového majetku byla dosti pestrá (akcie železničních společností, textilek, 
cukrovarů, pojišťovacích společností), ale omezená pouze na teritorium 
habsburské říše. Je zajímavé, že se v případě Alberta téměř vytrácí státní 
dluhopisy. Přitom se jednalo o cenné papíry, do kterých s oblibou inves-
tovali i velcí investoři, kteří měli přehled o výnosných cenných papírech.80 

80 Např. jeden z nejbohatších vídeňských bankéřů Sigmund Reitzes, jehož pozůstalost 
v roce 1906 čítala 33 milionů korun, investoval 5,1 milionů do státních dluhopisů a dalších 
téměř 19 milionů do dalších cenných papírů (např. 4,8 milionů korun v akciích České 
západní dráhy, 2,1 milionů do Buštěhradské dráhy), přičemž část připadala i na americké, 
britské, německé a švýcarské společnosti. Stadt und Landesarchiv Wien, Handelsgericht 
Wien, Verlassenschaftsabhandlungen A2, 115/6 Sigmund Reitzes. Viz S t r e l l e r ,  V. 
M.: „Verschwender und Geizkräger“.
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Zvláštní oblibu u investorů měly akcie železničních společností. Do želez-
ničních akcií investovali jak velcí, tak i střední a menší podnikatelé.81 

Zvláštní kapitolu představují rozsáhlé investice rodiny Kleinů do 
nemovitostí ve Vídni. Ačkoliv již v polovině 50. let rodina vlastnila několik 
vídeňských nemovitostí, největší akvizice přinesl počátek 70. let. Tehdy 
Albert Klein společně se svým synovcem Franzem provedl nákup řady 
vídeňských domů a parcel, jejichž úhrnná účetní hodnota se pohybovala 
kolem 1,5 milionů zlatých. Velkou část domů potom provozovali jako 
činžovní domy, které ročně přinášely zisky v řádu desítek tisíc zlatých.82 
Většina domů také sloužila jako zástava hypotečních úvěrů, čehož podnika-
telé často využívali. Velmi úzké propojení soukromého a podnikatelského 
majetku v rodinných firmách dokládá skutečnost, že vídeňské nemovitosti 
kupují tito podnikatelé jako fyzické osoby, avšak záhy se objevují v majetku 
rodinné firmy „Gebrüder Klein“. 

Zadlužení bylo u podnikatelů nejčastěji spojeno s dluhy na podniká-
ní nebo s hypotékami na nemovitostech. Celkové zadlužení podnikatelů 
první generace bylo nemalé, avšak mělo klesající tendenci. V případě 
Franze Kleina-otce pasiva na majetku dosahovala 70 % výše aktiv. Pasiva 
Alberta Kleina dosahovala 28 % aktiv a Franze Kleina-syna již jen 12 % 
aktiv. Zadlužení se tedy postupně snižovalo. Tento fakt byl dán rozsahem 
investic, které byly u zakladatelské generace nezbytné. Později podnikatelé 
kapitálově nadále posilují a také vedle ryze individuálních projektů stále 
více investují jako podílníci do akciového podnikání. 

Jedním ze základních poznatků je fakt, že již v první generaci měli 
nešlechtičtí podnikatelé éry průmyslové revoluce možnost získat majetek 
v řádu mnoha set tisíců až několika milionů zlatých. Tento majetkový ná-
růst se pochopitelně musel projevit na mentalitě podnikatelů. Od prosté 
akumulace majetku se začíná těžiště cílů jednání přesouvat k úsilí o spo-
lečenské uznání a zajištění vyššího společenského statusu. S tímto úsilím 
je spojena společensky odpovídající reprezentace, demonstrace loajality 
vůči panovníkovi, angažmá při správě „věcí veřejných“, aktivity ve spolcích 
s celozemskou i lokální působností a angažmá v sociální oblasti, mecenášství 
a tradiční dobročinnost. Je však třeba konstatovat, že snahu o společenském 
uznání podnikatelé uskutečňovali různými, individuálními cestami. To se 
zcela jasně projevuje také u velkých podnikatelů zemského i celostátního 
významu. Různé výzkumy jasně dokazují, že zdaleka ne všichni podnikatelé 
byli mecenáši umění či zastánci nákupů velkostatků a panství.83

81 Na počátku 20. století byly nejoblíbenějšími cennými papíry akcie Jižní dráhy, Mo-
ravské západní dráhy, Rakousko-uherských státních drah a Severní dráhy Ferdinandovy. Viz 
S t r e l l e r ,  V. M.: „Verschwender und Geizkräger“, s. 29.
82 Viz ZAO-O, Rodinný archiv Kleinů, kart. 11.
83 Viz závěry citované práce V. M. Strellner.
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V této souvislosti mohou pozůstalostní spisy přinést zajímavé po-
znatky. Je překvapivé, že se mnohdy ani nejbohatší podnikatelé neobklo-
povali luxusem, který bychom očekávali. Z analýzy pozůstalostních spisů 
vídeňského obchodního soudu z roku 1906 vyplývá, že hodnota bytu se 
i u mnohonásobných vídeňských milionářů pohybovala „pouze“ v řádu 
několika tisíc až desítek tisíc zlatých, hodnota oblečení maximálně v řádu 
několika tisíců a hodnota šperků v řádu stovek až tisíců.84 Umělecké sbír-
ky byly spíše výjimečné, v žádném případě nebyly pravidlem. Stejně taky 
byly méně obvyklé rozsáhlejší knihovny, na kterých většina podnikatelů 
dosti šetřila.85 

Z analýzy pozůstalostních spisů Kleinů vyplývá, že do výše popsaného 
schématu s větší či menší přesností zapadají všichni podnikatelé z Kleinova 
rodu. Přesto i mezi nimi existovaly citelné rozdíly, které jsou při studiu 
pozůstalostních spisů jasně patrné. Pouhé srovnání pozůstalostních spisů 
Franze a Huberta Kleina může napovědět, že i uvnitř jedné generace 
podnikatelů téže rodiny se můžeme setkat s výrazně rozdílným životním 
stylem. V jednom se ale námi sledovaní podnikatelé shodovali stoprocent-
ně: ve snaze zajistit si nejkvalitnější možnou lékařskou péči a v okázalých 
pohřebních slavnostech. V případě vlastního zdraví nikdo neváhal nakoupit 
dostatek léků, povolat nejlepší lékaře a zaplatit třeba i zvláštní vlak, jen aby 
se lékař zavčas dostal k nemocnému. Pohřeb byl záležitostí pozůstalých, 
kteří ve shodě s poslední vůlí určovali do značné míry charakter smuteč-
ních obřadů. Poslední rozloučení se zemřelým se tak stalo prostorem pro 
demonstraci prestižního společenského postavení nejen zemřelého, ale 
celého rodu, a to i v situaci, kdy sám zemřelý preferoval spíše skromnější 
životní styl. Tímto doposud nepříliš popsaným aspektem vytvářejících se 
kulturních stereotypů můžeme ukončit náš exkurz do života špičkových 
měšťanských podnikatelů 19. století.

Unternehmertum und Lebensstil von bürgerlichen Unterneh-
mern aus der Ära der Industriellen Revolution im Lichte von 
Verlassakten 
Das Beispiel der mährischen Unternehmerfamilie Klein 

Die vorgelegte Materialstudie beschäftigt sich mit Verlassakten, die zu den wichtigsten 
Quellenarten bei der Erforschung von unternehmerischen Aktivitäten und des Lebensstils 
von Unternehmern in der Epoche der Industriellen Revolution gehören. Verlassakten er-
möglichen die Rekonstruktion des besitzmässigen Portfolios der Unternehmer, des Verschul-
dungsmasses, der Struktur von Schulden und Verpflichtungen oder etwa von bestehenden 
Verbindungen mit weiteren unternehmerischen Subjekten. Die Verlassakte ist aber auch 

84 Hodnota šperků v pozůstalostech se odvíjela především od jejich kvality. Např. hodnota 
hodinek s řetězem se mohla pohybovat od 5 do 1000 zlatých.
85 Viz S t r e l l e r ,  V. M.:„Verschwender und Geizkräger“, s. 69–72.
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eine ausgezeichnete Quelle bei der Ergründung des Lebensstils des Unternehmertums 
und in gewisser Hinsicht kann sie dabei helfen, die Mentalität von Unternehmern des 19. 
Jahrhunderts besser kennen zu lernen. 

Der Autor weist in seiner Studie auf einige Probleme allgemeinen und methodischen 
Charakters hin. Im Falle von Familienbetrieben wurde das Vermögen eines verstorbenen 
Unternehmers aufgeteilt in Privateigentum und in Eigentum, das mit der unternehmerischen 
Tätigkeit in Verbindung stand. Trotzdem aber ist in der Verlassakte die Grenze zwischen 
Privat- und Firmeneigentum nicht immer ganz klar ersichtlich. In einer Familienunterneh-
mung waren die persönlichen Interessen nicht nur eng mit den Firmeninteressen verbunden, 
sondern es konnte auch viel leichter zu einer Verflechtung von persönlichem und Betriebs-
eigentum kommen. Ein weiteres Problem besteht im Umstand, dass ein Teil des Eigentums 
in den Nachlassinventaren manchmal nicht ausreichend genau vermerkt ist. So zum Beispiel 
mochte der Anteil am Firmeneigentum nur durch die Höhe der Nominaleinlage ausgewiesen 
sein, obwohl die tatsächlichen Aktiven oder der Reingewinn viel höher sein konnten. Als 
ziemlich problematisch erweist sich auch die Bewertung von Wertpapieren, die besonders 
ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts einen nicht geringen Teil von unternehmerischen 
Nachlässen ausmachten. Manchmal wurden Wertpapiere gemäss aktuellem Börsenkurs bewer-
tet, in anderen Fällen wurde dagegen nur deren nomineller Wert aufgeführt. Dieser Umstand 
erschwert bis zu einem gewissen Grad den Vergleich von unternehmerischem Eigentum. 

Der Autor gelangt auf Grundlage einer Analyse von vier Nachlässen der prominenten 
mährischen Unternehmerfamilie Klein und deren Komparation mit weiteren analytischen 
Arbeiten zu einigen interessanten Schlüssen. Zu diesen gehört in erster Linie, dass es auch 
für nichtadelige Unternehmer in der Ära der Industrierevolution bereits in der ersten Gene-
ration möglich war, Besitz in der Höhe von vielen Hunderttausend bis zu mehreren Millionen 
Gulden zu erwirtschaften. Das Besitzportfolio konnte schon in der ersten Generation einer 
Unternehmerfamilie relativ heterogen sein und es war möglich, dass der erworbene Besitz 
in seiner Höhe die Investitionen in die eigene Firma überstiegen. Somit begegnen wir also 
bereits in den Anfängen der Industriellen Revolution Fällen, in denen einzelne Unternehmer 
versuchen, ihr Unternehmensrisiko durch Investitionen in verschiedene Wirtschaftszweige 
zu verringern, indem sie sich eine eigene breite Wirtschaftsbasis auch ausserhalt der eige-
nen Firma ausbauen. Ein interessanter Grundzug in der Unternehmensstrategie der Familie 
Klein bestand im Aufkauf von verschiedensten Grundstücken, in die sie gleich zu Beginn 
ihrer Unternehmenstätigkeit investierte. Dies konnte auch zusammenhängen mit mentalen 
Verhaltensmustern, die von der Erfahrung mit dem Staatsbankrott von 1811 beeinflusst 
waren. Die erworbenen Grundstücke dienten darüber hinaus zugleich als Hypothekspfand 
für zahlreiche Kredite, die mit der weiteren unternehmerischen Tätigkeit in Verbindung 
standen. In den untersuchten Fällen besass die Verschuldung der Unternehmer eine abstei-
gende Tendenz, wobei es sich freilich hierbei nicht unbedingt um ein allgemeines Phänomen 
handeln muss. 

Verlassakten ermöglichen es ferner auch, Teiluntersuchungen bezüglich des Lebensstils 
des Unternehmertums des 19. Jahrhunderts durchzuführen. Der Autor stellte hierbei in erster 
Linie fest, dass wir auch im Rahmen einer einzigen Unternehmergeneration der gleichen 
Familie ganz unterschiedlichen Lebensstilen begegnen können. Es überrascht zudem, dass 
oftmals auch sehr reiche Unternehmer sich keineswegs mit Luxus umgaben. Die Anlegung von 
Kunstsammlungen war eher eine Ausnahme und stellte sicherlich nicht die Regel dar. Glei-
chermassen waren auch umfangreichere Bibliotheken weniger verbreitet, denn die Mehrheit 
der Unternehmer gedachte in diesem Bereich eher zu sparen. Die analysierten Fälle zeigen 
dagegen, dass die Unternehmer meist bestrebt waren, die bestmögliche ärztliche Betreuung 
zu erhalten und dass ihnen nach dem Tod prunkvolle Begräbnisfeiern bedacht waren. 
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Stanisław Pijaj 

Mezi Slezskem a Haličí
Jerzy Cienciała jako poslanec do říšské rady

Between Silesia and Galicia
Jerzy Cienciała as a Representative to the Imperial Council

Jerzy Cienciała was a Polish national functionary in Těšín Silesia, representative of the 
Silesian provincial council and the Viennese parliament, in fact the first non-German 
representative of Silesia to the imperial council. In the imperial council he joined the 
group of representatives from Galicia dominated by the Polish (the so called Polish 
club – Koło Polskie). He believed that in this club he would be able to act for the wel-
fare of Silesia and his voters, the Polish and the Czechs. This hope, however, proved 
vain. Cienciała did not receive a relevant support from his club when he attempted to 
defend Silesian interests in the imperial council and fight for the rights of local Slavic 
inhabitants, Czech and Polish. In his effort, he could rather rely on the help of the 
representatives grouped in the Hohenvart club the Justice Party (Hohenwartův klub 
Strana práva), especially on the Czech representatives from Moravia.

Key words: Jerzy Cienciała, Silesia, Galicia, the Imperial Council

Jerzy Cienciała patří mezi nejznámější polské národní činitele působící 
v těšínském Slezsku ve druhé polovině 19. století. Již za svého života si zís-
kal velkou autoritu, což mělo za následek, že byl nazýván „polským králem“.1 
Jestliže se však podíváme na jeho mnohaletou, neobyčejnou aktivitu, není 
se čemu divit. Byl totiž známý nejen jako polský národní činitel, ale také 
jako člověk, který je činný ve sféře sociální a hospodářské.2 Několik desítek 
let byl poslancem ve slezském zemském sněmu.3 V letech 1873–1879 byl 

1 Viz např. K u b i s z ,  Jan: Pamiętnik starego nauczyciela. Garść wspomnień z życia 
śląskiego w okresie budzącego się ruchu narodowego w b. księstwie cieszyńskim. Cieszyn 
1928, s. 209. Ne všichni si tak vysoko cenili Cienciałovy aktivity, stoupenci mladšího pokolení 
byli vůči němu kritičtí, viz W a n t u ł a ,  Jan: Pamiętniki. Cieszyn 2003, s. 36.
2 J. Ciencialu a jeho aktivity připomíná většina prací na téma polského národního hnutí 
v těšínském Slezsku. Přestože se jemu věnovaná hesla nacházejí v mnoha polských a českých 
biografických slovnících a encyklopediích, nedočkal se biografie. Podrobněji na téma činnosti 
J. Cienciały viz B u d z o ń ,  Konrad Władysław: Jerzy Cienciała (1834–1913). Zaranie 
Śląskie 26, 1963, s. 640–648.
3 Š ú s t k o v á ,  Hana: Struktury skupin poslanců slezského zemského sněmu 1861–1918. 
Slezský sborník 106, 2008, s. 56–60; C h l e b o w c z y k ,  Józef: Wybory i świadomość 
społeczna na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX w. Przyczynek do badań nad kształ-
towaniem się świadomości i aktywności społecznej w okresie kapitalizmu. Katowice 1966, 
s. 308–313.
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také poslancem v parlamentu ve Vídni, prvním neněmeckým poslancem 
zvoleným ve Slezsku do říšské rady a jediným zvoleným v roce 1873.

Zvolení Cienciały do říšské rady v roce 1873 bylo možné díky změně 
volebního řádu provedené na jaře tohoto roku. Paradoxně právě změna 
volebního řádu, proti které protestovali Češi a Poláci, dávala šanci zvolit ve 
Slezsku poslance jiné národnosti než německé.4 Nový volební řád odebíral 
totiž zemským sněmům právo volby poslanců do říšského sněmu a dával 
ho voličům. Sociální a hospodářské vztahy ve Slezsku a kuriální charakter 
volebního práva v zemských sněmech způsobily, že ve slezském zemském 
sněmu převládali poslanci s německou národností.5 Přestože nový volební 
řád byl výhodný pro německé obyvatelstvo, zavedení práva přímé volby 
umožňovalo volbu polského, nebo českého poslance ve IV. kurii (v obcích 
venkovských). Polští politici ve Slezsku si to bezpochyby uvědomovali. 
Vysvětluje se tím umírněný tón příspěvků polského časopisu Gwiazdka 
Cieszyńska týkajících se změn volebního řádu, mnohem mírnější než tón 
názorů publikovaných ohledně této záležitosti českým Opavským týdení-
kem.6 Tisk informoval, že také Cienciała nezaujal na začátku jednoznačný 
postoj ve věci změny volebního řádu. Objevily se dokonce názory, že nepřál 
sbírání podpisů pod peticí připravenou odpůrci nového volebního řádu. 
Záhy však byly tyto zprávy dementovány.7

V podzimních volbách do říšského sněmu Jerzy Cienciała kandido-
val ve volebním okrsku IV. kurie, který zahrnoval soudní okresy těšínský, 
frýdecký, jablunkovský, fryštátský, bohumínský, bielský, strumenský, 
skočovský. V tomto volebním okrsku převládalo obyvatelstvo slovanské: 

4 Ve Slezsku byly podpisy pod petici císaři Františkovi Josefovi, jež kritizovala projekt 
nového volebního řádu pro říšskou radu, sbírány mezi českým obyvatelstvem (Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 6, 8. 2. 1873, s. 54; Gazeta Narodowa č. 38, 11. 2. 1873), podobná akce mezi 
Poláky nebyla zorganizována vzhledem k liknavosti polských politiků (Gwiazdka Cieszyńska 
č. 7, 15. 2. 1873, s. 62). Polská politická reprezentace ve Slezsku však apelovala na polské 
poslance z Haliče zasedajících v říšské radě, aby nespolupracovali s poslanci, kteří se zasazují 
o změnu volebního řádu (Gwiazdka Cieszyńska, č. 2, 11. 1. 1873, s. 13–14, č. 3, 18. 1. 1873, 
s. 22–23, č. 7, 15. 2. 1873, s. 55–56; Gazeta Narodowa, č. 45, 19. 2. 1873, č. 67, 16. 3. 1873). 
O protestech proti zavedení nového volebního řádu v říšské radě v Čechách, na Moravě 
a v Haliči viz J a n á k ,  Jan: Táborové hnutí na Moravě v letech 1868–1874. ČMM 77, 1958, 
s. 316–318; t ý ž :  Odpor proti osnově o přímých volbách do říšské rady a počátky moravské 
aktivní politiky. Sborník Matice moravské 85, 1966, s. 55–79; P i j a j ,  Stanisław: Lwowskie 
wybory parlamentarne w 1873 r. (v tisku).
5 G a w r e c k i ,  Dan: Der schlesische Landtag. In: Die Habsburgermonarchie 
1848–1918. Bd. VII. Verfassung und Parlamentarismus. Teilband 2. Wien 2000, s. 2112; 
Š ú s t k o v á ,  H.: Struktury skupin poslanců, s. 299–302.
6 C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 207. Na pravidla nového voleb-
ního řádu, která byla proněmecká, upozorňoval polský i český tisk (Gwiazdka Cieszyńska, 
č. 7, 15. 2. 1873, s. 55–56, č. 8, 22. 2. 1873, s. 67–68; Opavský týdeník, č. 42, 18. 10. 1873, 
s. 333–335).
7 Takové informace se o J. Cienciałovi objevily v polském tisku v Haliči (Kraj, č. 33, 9. 
2. 1873; Gazeta Narodowa, č. 38, 11. 2. 1873, č. 39, 12. 2. 1873), dementowala je Gwiazdka 
Cieszyńska (Gwiazdka Cieszyńska, č. 7, 15. 2. 1873, s. 62; Gazeta Narodowa, č. 44, 18. 2. 
1873).
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polské a české. České bylo zvláště početné v soudních okresech fryštátském, 
těšínském, a především frýdeckém. Pro okrsek bylo charakteristické také 
vysoké procento protestantů, zvláště v soudních okresech jablunkovském, 
skočovském, těšínském a bielském.8 Sám Cienciała, pocházející z Mistřovic 
v těšínském okrese, byl protestantem. Aby uspěl, musel získat podporu 
polských i českých voličů, katolíků i protestantů.

Přípravy k volbám do říšské rady v roce 1873 v těšínském okrsku 
jako první započali kandidáti centralistické strany, označované také jako 
ústavověrná strana, která sdružovala především německé liberály. Kandi-
datura Jerzyho Cienciały byla oficiálně vyhlášena teprve na začátku října, 
ale volební kampaň započala mnohem dříve.9 Již v srpnu volební provo-
lání opublikowali polští národní političtí aktivisté ze Slezska („narodowcy 
śląscy“  ). Tak se označovali federalisté. Kromě útoku na liberály se v něm 
objevily požadavky jazykového zrovnoprávnění ve Slezsku, obrany víry 
a práv církví a posílení státu.10 Totožné podmínky byly zmíněny během 
Cienciałovy volební kampaně, který byl představen jako kandidát táboru 
federalistů. Takové názory nacházíme jak na stránkách periodik, které 
s federalisty sympatizovaly, tak i v těch, které šly proti nim. Podobně vy-
hodnocovala Cienciałovy politické názory státní správa.11 Nemělo by to být 
překvapením, poněvadž Cienciała se představil jako příznivec federalismu 
už během voleb do slezského sněmu roku 1871.12 Své federalistické ná-
zory vyjádřil také v roce 1873 během předvolebních setkání a v provolání 
k voličům vydaném v září tohoto roku. Do textu provolání byly umístěny 
rovněž jiné názory, které mu měly získat podporu voličů. Provolání bylo 
určeno „lidu slezskopolskému“ a „českomoravskému“ a vyzývalo k jednotě 

8 Obšírněji o etnických a náboženských poměrech v rámci uvedené oblasti viz: C h l e -
b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 9–11.
9 Tamtéž, s. 217. V září J. Cienciała opublikoval provolání k voličům, ve kterém se 
prezentoval jako kandidát, de facto jeho volební kampaň začala v srpnu, viz např. Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 33, 16. 8. 1873, s. 270; Opavský týdeník, č. 35, 30. 8. 1873, s. 283–284.
10 Toto provolání bylo vydáno ve formě letáku („Głos do wyborców!“, Archiwum Państwowe 
w Katowicach, Oddział w Cieszynie /= APK-OC/, C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
(1850–1918), nr 195, k. 28–29, 36–37). Publikováno bylo také v Gwiazdce Cieszyńské, část 
čísel časopisu obsahující provolání však byla zkonfiskována. Úplné znění provolání publiko-
vala lvovská Gazeta Narodowa (Gwiazdka Cieszyńska, č. 33, 16. 8. 1873, s. 265–266, č. 34, 
23. 8. 1873, s. 272–273; Gazeta Narodowa, č. 197, 20. 8. 1873, č. 198, 21. 8. 1873, č. 199, 
22. 8. 1873, č. 203, 27. 8. 1873; C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 208, 
211). Materiály týkající se provolání polských národních politických aktivistů ze Slezska 
a jeho konfiskace viz APK-OC, C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), č. 195, 
k. 28–47; nr 267, k. 26–27. 
11 Vaterland, č. 279, 10. 10. 1873; Gwiazdka Cieszyńska, č. 44, 1. 11. 1873, s. 354. Dopis 
slezského zemského prezidenta A. Summera ministrovi vnitra J. Lasserovi z 11. 10. 1873, 
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Wien (= AVA), Ministerium des 
Innern, Präsidiale (= MdI Präs) 34/2, Kart. 1016 (Jahre 1873), Zl. 4644/1873. Návrh listu 
těšínského hejtmana K. Ruffa prezidiu Zemské vlády v Opavě ze dne 25. 10. 1873, APK-OC, 
C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), č. 195, k. 58–59.
12 Gwiazdka Cieszyńska, č. 36, 9. 9. 1871, s. 287; B u d z o ń ,  K. W.: Jerzy Cienciała, 
s. 643–644.
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a solidaritě. Cienciała v něm sliboval, že bude v říšské radě bránit zájmy 
země, tedy Slezska a jeho voličů. Apeloval zvláště na vesnické voliče. 
Zdůrazňoval, že zájmy „rolníků“ bude lépe reprezentovat jeden z nich než 
„nezvaní orodovníci“, kteří vesničany využívají, a proklamoval plán vytvo-
ření „strany vesnické“ („stronnictwa chłopskiego“  ). Vyjádřil se také kriticky 
k projektům laicizace státu, které byly populární mezi liberály. Důrazně 
zkritizoval vměšování se státních autorit do záležitostí týkající se ve státě 
existujících církví, a zvláště jejich omezování ve školství.13 Tento způsob 
agitace se ukázal jako velmi efektivní. V polských i českých časopisech 
vycházejících ve Slezsku byl Cienciała popisován jako „národní kandidát“ 
(citát z O. T.), nebo také jako kandidát „národní strany“ (citát z O. T.).14 
Přímo jeho kandidaturu podpořil Opavský týdeník, který při této příleži-
tosti zdůraznil, že v Těšínském kraji je „jediný volební okres ve Slezsku, kde 
slovanský kandidát může proraziti“.15 Odvolání se na solidaritu vesnických 
voličů umožňovalo postavit se propagandě liberálů, kteří konkurentům 
mimo jiné vytýkali ochotu vrátit se k hospodářským a sociálním poměrům 
panujícím před rokem 1848.16 Kritika projektů zesvětštění státu vyplývala 
z rozhodnutí volebního výboru nazvaného „národním výborem“, jenž Cien-
ciału podporoval. Tento výbor rozhodl, že za poslance budou vybíráni 
střídavě katolíci a protestanti, zároveň by se zvolený poslanec měl zavázat 

13 Zpráva ze setkání J. Cienciały s voliči ve Fryštátě viz Gwiazdka Cieszyńska, č. 41 z 11. 
10. 1873, s. 333–334. Volební provolání J. Cienciały ze září 1873 bylo vydáno ve formě 
letáku („Współobywatele“, APK-OC, C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), 
nr 195, k. 51). Rovněž toto provolání bylo zkonfiskováno; dokumenty týkající se provolání 
a její konfiskace viz APK-OC, C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), nr 195, 
k. 49–56; AVA, MdI Präs 34/2, Kart. 1016 (Jahre 1873), Zl. 4644/1873. C h l e b o w c -
z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 211.
14 Gwiazdka Cieszyńska, č. 40, 4. 10. 1873, s. 326, č. 43, 25. 10. 1873, s. 347; Opavský 
týdeník, č. 35, 30. 8. 1873, s. 284, č. 43, 25. 10. 1873, s. 347. Těšínský hejtman K. Ruff nazýval 
J. Cienciału jako „národního kandidáta“ nebo příznivce „národně klerikální strany“ (návrh listu 
těšínského hejtmana K. Ruffa prezidiu Zemské vlády v Opavě ze dne 25. 10. 1873, APK-OC, 
C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), č. 195, k. 58–59). Gwiazdka Cieszyńska 
charakterizovala národní stranu následujícím způsobem: „Národní strana je ve skutečnosti 
stranou lidovou, poněvadž sestává převážně z lidu […]. Národní strany všech korunních zemí 
Rakouska žijí také všude jednou myšlenkou […] a to, aby skutečným zrovnoprávněním všeho lidu 
a národností zjednaly mír, upevnily stabilní vazby mezi národy v monarchii, a tím posílily stabilitu 
státu. Odtud národní strana, která se snaží o takové vztahy, nese také název federální, a protože 
se zasazuje o odpovídající práva pro příslušníky každého národa, nazývá se také stranou práva.“ 
(„Stronnictwo narodowe jest właściwie stronnictwem ludowym, bo składa się przeważnie z ludu 
[…]. Stronnictwa narodowe wszystkich krajów koronnych Austrii ożywione też są wszędzie jedną 
myślą […] a tą jest, żeby przez rzeczywiste równouprawnienie wszystkich ludów i ich narodowości 
zrobić zgodę i utrwalić pewny związek między narodami w monarchii, oraz w ten sposób wzmocnić 
potęgę państwa. Stąd stronnictwo narodowe, pragnące takiego związku nazywa się także federalnym, 
a ponieważ domaga się słusznych praw dla każdego szczepu, dlatego nazywa się także stronnictwem 
prawa.“  ) Gwiazdka Cieszyńska, č. 40, 4. 10. 1873, s. 319–320.
15 Opavský týdeník, č. 42, 18. 10. 1873, s. 340.
16 Takový názor hlásal F. Obratschaj (F. Obraczaj), jenž s J. Cienciałou v roce 1873 
soupeřil o mandát. Liberální politici používali takové argumenty mnohokrát a již dříve. 
C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 209–210.
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k tomu, že bude bránit práva obou církví. Jak zdůrazňuje Gwiazdka Cies-
zyńska, „Cienciała se zavázal bránit práva katolické církve vedle práv svého 
vyznámí společně s katolíky“ („Cienciała zobowiązał się bronić praw kościoła 
katolickiego obok praw swego wyznania wraz z katolikami“  ).17 Je třeba dodat, 
že Cienciałovo rozhodnutí v této věci nebylo dáno pouze snahou získat 
podporu katolických voličů a katolického duchovenstva. Cienciała patřil 
ke skupině příznivců konzervativního pastora Leopolda M. Otta, který 
byl populární mezi polskými protestanty a který byl vůdcem ortodoxních 
luteránů kritických vůči politice laicizace navrhované liberály.18

Vítězství Cienciały ve volbách bylo tedy výsledkem dobře vedené 
volební kampaně, spoluprací různých skupin obývajících těšínské Slezsko 
a rovněž rostoucího vlivu konzervativců a místního kléru mezi tamějším 
obyvatelstvem. Díky tomu se podařilo omezit vliv úředníků a protestant-
ského duchovenstva, kteří podporovali centralistického kandidáta.19 Český 
kandidát Tomáš Klimeš, který byl nominován v okrsku IV. kurie zahrnující 
soudní okresy opavský, bílovecký, vítkovský, klimkovický, oderský, krnov-
ský a albrechtický, neuspěl, naopak výrazně prohrál s liberálem Johannem 
Fuchsem.20

17 Gwiazdka Cieszyńska, č. 45, 8. 11. 1873, s. 362–363; C h l e b o w c z y k ,  J.: 
Wybory i świadomość, s. 211–212. „Národní výbor “ již v srpnu 1873 rozhodl o tom, že za 
poslance se bude volit střídavě jednou katolík, jednou protestant. Tento fakt byl přimomenut 
v provolání polských národních politických aktivistů ze Slezska (Gazeta Narodowa, č. 199, 
22. 8. 1873; Opavský týdeník, č. 35, 30. 8. 1873, s. 283). V březnu 1874, když se v říšské 
radě diskutovalo o vládních projektech zákonů, jež měly přijít s novými zásadami vymezují-
cími vztahy mezi státem a katolickou církví, si vzal J. Cienciała v diskuzi slovo. Polemizoval 
s liberálním poslancem ze Slezska E. Sieglem, který tvrdil, že obyvatelé Slezska podporují 
v poslanecké sněmovně diskutovaný projekt, jenž omezuje práva katolické církve. Konstatoval, 
že jeho voliči mají jiný názor, a proto bude hlasovat proti tomuto projektu. Projev J. Cienciały 
ze dne 17. 3. 1874, Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten 
des österreichischen Reichsrathes (= SPAH). VIII. Session. Wien 1873–1879, s. 1220; Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 13, 28. 3. 1874, s. 102.
18 S t e g n e r ,  Tadeusz: Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina 
Otto (1819–1882). Gdańsk 2000, s. 70–96; C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, 
s. 204–205.
19 J. Cienciała zvítězil nad F. Obratschajem (F. Obraczajem) v poměru hlasů 296:179 
(Gwiazdka Cieszyńska, č. 43, 25. 10. 1873, s. 347). Těšínský starosta K. Ruff zdůrazňoval, že 
J. Cienciała byl zvolen především díky podpoře katolického kléru, který podporoval „národ-
ního“ kandidáta-protestanta v boji proti „ústavověrnému“ katolíkovi F. Obratschajovi (náčrtek 
listu těšínského starosty K. Ruffa prezidiu zemské vlády v Opavě ze dne 25. 10. 1873, APK-
OC, C. k. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (1850–1918), nr 195, k. 58–59). Určitě měly na 
výsledek volby vliv rovněž roztržky mezi Cienciałovými protivníky ( C h l e b o w c z y k , 
J.: Wybory i świadomość, s. 187–205, 210, 212–213).
20 Opavský týdeník, č. 42, 18. 10. 1873, s. 333–335; Gwiazdka Cieszyńska, č. 44, 1. 11. 
1873, s. 354–356. V průběhu volební kampaně byl jako federalista představen také E. Siegel, 
který kandidoval v okrsku IV. kurie zahrnujícícím soudní okresy bruntálský, benešovský, 
vrbenský, freiwaldovský, javornický, videnský, cukmantlský. Jak se lze domnívat, byla to 
snaha protivníků zkompromitovat E. Siegla v očích voličů. E. Siegl byl zvolen do říšské rady 
a vstoupil do jednoho z klubů seskupujících liberály, do Klubu levice (Klub der Linken). 
Opavský týdeník, č. 40, 4 . 10. 1873, s. 324, č. 42 z 18. 10. 1873, s. 340; Gwiazdka Cieszyńska, 
č. 40, 4. 10. 1873, s. 326, č. 44, 1. 11. 1873, s. 356. De facto kromě J. Cienciały a T. Klimeše 
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Zatímco se čeští poslanci za Čechy a Moravu, zvolení do říšské rady 
v roce 1873, rozhodli pokračovat v bojkotu parlamentu nebo přemýšleli 
o tom, zda se mají účastnit parlamentních jednání, Cienciała se ihned po 
zvolení rozhodl účastnit zasedání sněmovny. Jeho rozhodnutí podpořili 
národní političtí aktivisté ze Slezska.21 Na začátku listopadu, během vídeň-
ského setkání poslanců zastávajících federalistické názory, kteří byli zvoleni 
do říšské rady, Cienciała vystupoval jako představitel Slezska a přemlouval 
české politiky, aby se zúčastnili jednání parlamentu.22 Zajisté se vzhledem 
k Cienciałově účasti na vídeňském setkání objevily v tisku informace, že 
vstoupil do klubu Strany práva, organizovaného Karlem Hohenwartem 
a sdružujícího německé konzervatisty, jižní Slovany, Rumuny z Bukoviny 
a od roku 1874 rovněž Čechy z Moravy. Tato zpráva byla však rychle 
dementována.23 Cienciała se připojil ke skupině poslanců z Haliče, v níž 
převažovali Poláci (tzv. Polský klub – Koło Polskie). Toto rozhodnutí však 
pro něj nebylo samozřejmé a důvody, proč se tak rozhodl, později něko-
likrát vysvětloval. Především zdůrazňoval, že do Polského klubu vstoupil, 
neboť byl Polákem a zastupoval polské obyvatele těšínského Slezska. Avšak 
vzhledem k tomu, že s politickou linií Polského klubu ne zcela souhlasil, 
přemýšlel na začátku o vstupu do federalistického klubu, který měl sdru-
žovat české poslance z Čech a Moravy, konzervatisty z Tyrolska a jiných 
německých zemí Rakouska, Slovince a část polských poslanců z Haliče. 
Rozhodnutí českých politiků ve věci bojkotu říšské rady podle Cienciały 
způsobilo, že nevznikl silný klub, který by sdružil federalistickou opozici, 
a že se Cienciała nakonec rozhodl vstoupit do Polského klubu.24 Podle 
Opavského týdeníku „jen za tím účelem, aby stranu federalistickou [rozuměj 
federalistickou frakci v Polském klubu – pozn. SP] […] sesílil“.25 Cienciała 
se opravdu do této frakce zapojil. Zdá se, že na jeho rozhodnutí mohl 
mít rovněž vliv jeden z jejích vůdců Jerzy Czartoryski. Tento politik byl 
spojen se Slezskem. Vlastnil zde majetek (Dolní Tošanovici), angažoval 

nepředstavili federalisté kandidáty, s čímž byl spojen i občasný bojkot hlasování. Snažili se na 
druhou stranu využít rozdíly mezi liberály, povolební výsledky však byly ne vždy pozitivně 
hodnoceny (Opavský týdeník, č. 44, 1. 11. 1873, s. 356; C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory 
i świadomość, s. 213).
21 Opavský týdeník, č. 45, 8. 11. 1873, s. 360.
22 Gwiazdka Cieszyńska, č. 45, 8. 11. 1873, s. 363; G r u c h a ł a ,  Janusz: Koło Polskie 
w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego (1879–1899). Wrocław 
1982, s. 96.
23 Takové informace se objevily nejprve v německém tisku, později je zopakovaly noviny 
polské a české, viz Vaterland, č. 312, 13. 11. 1873; Dziennik Polski, č. 267, 16. 11. 1873; 
Gazeta Narodowa, č. 274, 19. 11. 1873; Opavský týdeník, č. 47, 22. 11. 1873, s. 375.
24 Proslov J. Cienciały přednesený 1. 8. 1875 na schůzi voličů v Zábřehu, Gazeta Naro-
dowa, č. 193, 24. 8. 1875; Opavský týdeník, č. 36, 4. 9. 1875, s. 294–295. Proslov J. Cienciały 
přednesený 3. 9. 1876 na schůzi voličů v Karviné, Gwiazdka Cieszyńska č. 39, 23. 9. 1876, 
s. 313. Dopis J. Cienciały redakci časopisu Gwiazdka Cieszyńska ze dne 16. 3. 1878, Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, s. 103.
25 Opavský týdeník, č. 11, 14. 3. 1875, s. 87.
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se aktivně v tamních iniciativách sociálních, hospodářských a politických. 
Znal Cienciału a nejednou s ním spolupracoval, přinejmenším ve Spolku 
rolnickém Knížectví těšínského (Towarzystwo Rolnicze dla Księstwa Cies-
zyńskiego). Cienciała de facto tento spolek řídil a Czartoryski ho zaštítil. 
Bylo zdůrazňováno, že v říšské radě Czartoryski a Cienciała spolu velmi 
úzce spolupracovali.26 Polský klub a Hohenvartův klub Strany práva tvořily 
v říšské radě opozici, byla však slabá. Oba dva kluby spolupracovaly, ale 
ne tak úzce, jak by si to Cienciała přál.

Situace Jerzyho Cienciały v Polském klubu nebyla jednoduchá. Patřil 
k federalistické frakci, která zůstávala v Klubu v menšině a ztrácela na 
významu. Mimoto byl jediným členem Klubu, který nebyl zvolen za Halič. 
Polský klub, v němž převažovali poslanci pocházející z Haliče, vedl politiku, 
která brala na zřetel především zájmy této provincie a zde usedlých Poláků.27 
Zájmy Slezska a místních obyvatel byly v mnoha případech jiné než zájmy 
Haliče. Vyplývalo to minimálně z rozdílů v hospodářském rozvoji obou 
zemí a z odlišných poměrů etnických a sociálních, které v nich panovaly. 
Jiná byla situace Poláků v Haliči a jiná ve Slezsku. Jelikož v Polském klubu 
vládla přísná disciplína, Ciencialovi bylo zatěžko vystupovat samostatně 
s návrhy týkajícími se Slezska nebo zájmů tamního slovanského obyvatel-
stva. Cienciała tak nicméně činil. Polský klub obvykle souhlasil, aby Jerzy 
Cienciała vystupoval v poslanecké sněmovně ve věci Slezska, avšak členové 
Klubu ne vždy podpořili jeho iniciativy.

Jerzy Cienciała poprvé v říšské radě vystoupil v listopadu v roce 1873, 
a to během debaty o listě císaři (tzv. adresní debaty), který byl sněmovnou 
připravován. Přihlásil se ke slovu „jakožto reprezentant živlu slovanského 
ve Slezsku“ (citát z O.T.). Již v tomto prvním vystoupení velmi rozhodně 

26 G r z e g o r z e w s k i ,  Jan: Zarysy i sylwetki z księstwa Cieszyńskiego. Ateneum. 
Pismo naukowe i literackie, 1885, t. 1, s. 3; B u d z o ń ,  K. W.: Jerzy Cienciała, s. 644. 
O J. Czartoryském a jeho spolupráci s J. Cienciałou viz např. Z a l e s k i ,  Józef: Dwa jubi-
leusze: Towarzystwa rolniczego dla ks. Cieszyńskiego i Jerzego Cienciały. Cieszyn 1893, s. 12–13; 
G r o b e l n ý ,  Andělín: Slezsko v období národních táborů v letech 1868–1871. Třídně po-
litické a kulturně jazykové zápasy českého a polského obyvatelstva v období zvýšených bojů 
o česko-německé vyrovnání v rakousko-uherské monarchii. Ostrava 1962, s. 47, 155–156; 
H o m o l a ,  I.: Śląsk Cieszyński w opinii prasy galicyjskiej w latach 1861–1914. In: Studia 
i materiały z dziejów Śląska. Red. K. Popiołek. T. VIII. 1967, s. 189–190.
27 Podrobněji na téma politiky Polského klubu v letech 1873–1879 viz B u s z k o , 
Józef: Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918. Warszawa 1996, s. 79–104; P a j a -
k o w s k i ,  Philip: The Polish Club and Austrian Parliamentary Politics, 1873 – 1900. Ann 
Arbor 1989, s. 105–186; B o r o d z i e j ,  Włodzimierz: Koło Polskie w Wiedniu V kadencji 
Rady Państwa (1873–1879). Szkic do portretu zbiorowego. In: Polska między Niemcami 
a Rosją. Studia ofiarowane Marianowi Wojciechowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urod-
zin. Red. W. Borodziej, P. Wieczorkiewicz. Warszawa 1997, s. 15–28; P i j a j ,  Stanisław: 
Problém spolupráce českých a polských poslanců ve vídeňské říšské radě v letech 1874–1879. In: 
Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu 
Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání 
připravili Hana Ambrožová, Tomáš Dvořák, Bronislav Chocholáč, Libor Jan a Pavel Pumpr. 
Brno 2009, s. 391–398.
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představil své názory. Přihlásil se k federalismu a ostře zaútočil na „centra-
listickou stranu“ a vládu, která jí byla příznivě nakloněna. Kritizoval „zákony 
základní“ a rovněž způsob jejich interepretace. Konstatoval, že by měly 
být doplněny zákonem, který by v jednotlivých zemích zabezpečil práva 
národních menšin. Podle něho by vzorem pro tento zákon měly být návrhy 
přijaté českým zemským sněmem, a to společně s „články fundamentálními“. 
Vymezil se rovněž v otázce zavedení nového volebního řádu do říšské rady. 
Polemizoval se zastánci přímé volby a říšskou radu charakterizoval jako 
uměle poskládanou a pohrozil tím, že ji „Slované“ opustí. Poukázal také na 
příklady nedodržování práva správou na území Čech, Moravy a Slezska. 
Tvrdil, že v období volební kampaně místní správa podporovala „německou 
stranu“ (podle O.T.). Zvláště kritizoval situaci ve Slezsku, kde – jak tvrdil – 
byla omezována práva místního slovanského lidu používat vlastního jazyka 
ve školách, na úřadech a u soudů na úkor preferované němčiny.28

Projev Jerzyho Cienciały byl mnohem ostřejší než řeč Juliana Duna-
jewského, který si během adresní debaty ve jménu Polského klubu vzal 
hlas. Jestliže se Cienciała soustředil na kritiku ústavy, politiky centralistů 
a vlády, Dunajewski polemizoval s názory vyjádřenými v listě, který byl 
připravován centralisty majícími ve sněmovně převahu, a bezprostředním 
útokům na vládu a ústavu se vyhýbal.29 Tato taktika byla přijata Polským 
klubem. V Klubu byly názory na vystupování během adresní debaty roz-
dílné. Část jeho členů byla připravena podpořit některé části listu. Frakce 
federalistů, včetně Cienciały, byla v tomto bodě rozhodně proti a byla pro 
úzkou spolupráci s Klubem Karla Hohenwarta, který zastával mnohem 
radikálnější postoj. Většina členů Klubu však byla mírnějších názorů. Lze 
se domnívat, že právě průběh diskuze Polského klubu ve věci stanoviska 
k debatě o projektu listu přiměl Cienciału, aby se přihlásil o slovo a před-
stavil ve sněmovně vlastní názory.30

Ve svém prvním vystoupení v říšské radě Jerzy Cienciała věnoval 
hodně prostoru záležitostem Slezska a situaci tamního slovanského obyva-
telstva. Zdůrazňuje se, že během celého svého funkčního období vytrvale 

28 Projev J. Cienciały ze dne 18. 11. 1873, SPAH. VIII. Session, s. 83–84; Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 48, 29. 11. 1873 s. 383–384; Opavský týdeník, č. 49, 6. 12. 1873, s. 389–390. 
S J. Cienciałou polemizoval starosta Těšína J. Demel, zvolený do říšské rady v těšínském 
obvodu z kurie měst, viz projev J. Demela ze dne 18. 11. 1873, SPAH. VIII. Session, s. 84–86. 
Před svým projevem ve sněmovně, na schůzi Polského klubu dne 17. 11. 1873, J. Cienciała 
požádal o možnost vystoupit v adresní debatě „jako poslanec Slezska […], protože slezský postoj 
se liší od postoje Poláků z Haliče“. Viz zápis 9. schůze Polského klubu ze dne 17. 11. 1873 
a zápis 10. schůze Klubu ze dne 17. 11. 1873, Lwiwśka naukowa biblioteka im W. Stefanyka 
NAN Ukrajiny (= LNB), fond nr 59 (Teki Kozłowskiego), Teka 392, s. 5v–10.
29 Viz projev J. Dunajewského ze dne 18. 11. 1873, SPAH. VIII. Session, s. 77–81.
30 Viz zápisy 7., 8., 9. a 10. schůze Polského klubu ze dne 14., 16. a 17. 11. 1873, LNB, 
fond nr 59 (Teki Kozłowskiego), Teka 392, s. 3–10. Ve Lvově vydávaný deník Gazeta Naro-
dowa tehdy přinášel informace o tom, že J. Cienciała byl „velmi nespokojen“ z nálad panujících 
v Polském klubu a nevylučoval, že může Klub opustit a vstoupit do Klubu K. Hohenwarta 
(Gazeta Narodowa, č. 274, 19. 11. 1873).
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bránil práva Poláků a Čechů obývajících Slezsko. Zvláště se zasazoval 
o právo užívat polštiny a češtiny u soudu a ve škole.31 Používání slovanských 
jazyků ve školách vzbuzovalo tehdy velké emoce. V lednu 1873 slezská 
Zemská školní rada vydala nařízení (tzv. Lex Zeynek), které způsobilo, že 
se polské a české národní školy ve Slezsku staly utrakvistickými polsko-
německými a česko-německými. Role polštiny a češtiny však byla ve vyš-
ších ročnících omezována a postupně byly slovanské jazyky nahrazovány 
němčinou. V posledních ročnících se žáci učili pouze německy.32 Toto 
rozhodnutí vyvolalo protesty slovanských obyvatel a netřeba se divit, že 
se tímto problémem začal zabývat také Jerzy Cienciała.

Výborná příležitost se k tomu naskytla během práce sněmovny na 
rozpočtu pro rok 1874 díky centralistům, kteří v říšské radě dominovali. 
Komise parlamentu, jež pracovala na projektu rozpočtu ministerstva kultu 
a vyučování, připravila speciální rezoluci, ve které vyzývali vládu, aby zo-
hlednila požadavky haličských obyvatel užívajících ukrajinštinu a němčinu. 
První z nich (6. rezoluce rozpočtové komise) vyzvala vládu k tomu, aby 
provedla změny ve věci vyučovacího jazyka na středních školách v Haliči 
(změny měly zohlednit existující rozdíly v zemi). V praxi by šlo o rozšíření 
ukrajinštiny na úkor polštiny a také o to, aby bylo zastaveno omezování 
role němčiny, která tehdy byla nahrazována polštinou. Druhá rezoluce 
(12. rezoluce rozpočtové komise) hovořila o tom, že je nutné vyřešit otázku 
vyučovacího jazyka v učitelských ústavech (tzv. „učitelská vzdělavatelna“ – 
citát O.T.) ve Lvově, Stanisławowě (dnes Iwano-Frankiwsk) a Tarnopoli 
takovým způsobem, aby byly zajištěny potřeby rusínských (ukrajinských) 
obyvatel.33 Byl to pokus naplnit takto požadavky rusínských (ukrajinských) 
a židovských poslanců v Haliči, kteří buď náleželi ke klubům sdružujícím 
centralisty v říšské radě, nebo s nimi spolupracovali.34 Rezoluce rozpočto-

31 T o b o l k a ,  Zdeněk: Politické dějiny československého národa od 1848 až do dnešní 
doby. Díl II. Praha 1933, s. 338; G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 97.
32 V a š e k ,  Adolf E.: Germanisační vlna mezi Berlínem a Vídní 1872 a 1873. Černá země 
9, 1932–1933, č. 9–10, s. 153–154; G r u c h a ł a ,  J.: Narodowościowe i polityczne aspekty 
szkolnictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX w. (do 1914). In: 
Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie 1895–1995. W stulecie założenia pierwszego pol-
skiego gimnazjum na Śląsku. Red. Idzi Panic. Cieszyn 1995, s. 61–63; G a w r e c k i ,  Dan 
a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740–2000. Díl I. Opava 2003, s. 267; C h l e b o w c z y k , 
J.: Wybory i świadomość, s. 166.
33 Rezoluce č. 6 a č. 12 rozpočtové komise říšské rady, viz SPAH. VIII. Session, s. 1532–
1533, 1569. Podrobněji na téma sporů týkajících se vyučovacího jazyka na středních školách 
v Haliči viz M o k l a k ,  Jarosław: W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie języka 
wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 
1866–1892. Kraków 2004, s. 129–142. Učitelské ústavy ve Lvově, Stanisłavově a Tarnopoli byly 
utrakvistické polsko-ukrajinské, avšak v ukrajinštině se zde vyučovalo jen několik předmětů. 
Podrobněji na toto téma D u t k o w a ,  Renata: Polityka szkolna w Galicji między autonomią 
a centralizmem (1861–1875). Kraków 1995, s. 129–130; M o k l a k ,  J.: W walce o tożsamość 
Ukraińców, s. 81–82,195–197; M a j o r e k ,  Czesław: System kształcenia nauczycieli szkół 
ludowych w Galicji doby autonomicznej (1871–1914). Wrocław 1971, s. 20–21.
34 V roce 1873 bylo v Haliči do říšské rady zvoleno 16 Rusínů (Ukrajinců), 5 Židů a jeden 
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vé komise vyvolaly živou diskuzi a umožnily jiným poslancům představit 
podobné požadavky ve formě rezolucí nebo interpelací.35 Učinil tak také 
Jerzy Cienciała.

Připravil dvě interpelace do rukou ministra kultu a vyučování ve věci 
jazyka užívaného ve slezských školách. První interpelace se týkala zrov-
noprávnění polštiny a češtiny ve středních veřejných školách ve Slezsku. 
Cienciała upozornil na to, že přestože Poláci a Češi představují značnou 
část obyvatel Slezska, v tamních středních školách dominuje jako vyučovací 
jazyk němčina. Slované jsou zbaveni možnosti vzdělávat se na vyšší úrovni 
v mateřském jazyce, což je – jak tvrdil – zvláště důležité v případě vzdělávání 
učitelů národních škol. Ptal se ministra, co zamýšlí v této věci podniknout 
a jak zamýšlí naplnit povinnost zabezpečit potřeby slovanského obyvatelstva 
ve Slezsku ve věci vzdělávání se v rodném jazyce, kterážto tížila vládu a jež 
vyplývala z ústavních zákonů. Druhá interpelace se týkala nařízení slezské 
Zemské školní rady z ledna 1973 (tzv. Lex Zeynek). Cienciała upozornil 
na to, že ve světle oficiálních dokumentů ministerstva kultu a vyučování 
je nařízení slezské Zemské školní rady nejasné. Podle jeho názoru přílišné 
rozšíření používání němčiny v polských a českých národních školách, např. 
zavedením němčiny jako vyučovacího jazyka, porušovalo ústavní zákony. 
V souvislosti s tím se obracel na ministra kultu a vyučování o interpretace 
nařízení a s otázkou, zda v případě porušení ústavních zákonů daným 
nařízením ministr hodlá nařízení zrušit.36

Jerzy Cienciała představil interpelační projekty kolegům z Polského 
klubu na konci února 1874. Klubem svolaná zvláštní tříčlenná komise 
je navrhla podpořit. Ne všichni členové Klubu však sdíleli názor komi-
se; pochybnosti vzbuzovala první interpelace. Někteří se obávali, že její 
podepsání polskými poslanci z Haliče bude interpretováno jako jejich 
souhlas s rozhodnutím ministra kultu a vyučování o vyučovacím jazyce ve 
středních školách. Polští poslanci měli zato, že toto rozhodnutí náleží do 

Němec. Patnáct Rusínů (Ukrajinců) vytvořilo samostatný poslanecký klub, který v říšské radě 
úzce spolupracoval s kluby seskupujícími centralisty, jeden vstoupil do Polského klubu. Čtyři 
židovští poslanci a německý poslanec vstoupili do centralistického Levicového klubu (Klub 
der Linken). Jeden židovský poslanec vstoupil do Polského klubu ( H ö b e l t ,  Lothar: 
Parteien und Fraktionen im cisleithanischen Reichsrat. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. 
Bd. VII. Verfassung und Parlamentarismus. 1. Teilband. Wien 2000, s. 920).
35 Během diskuze ve sněmovně o rezoluci č. 6 si vzal slovo také český poslanec z Moravy 
A. Mezník. Představil vlastní rezoluci, ve které se domáhal, aby pravidla, jež byla navrhována 
v rezoluci č. 6, vešla v život nejen v Haliči, ale i v jiných mnohonárodnostních zemích monarchie 
(SPAH. VIII. Session, s. 1519–1520, 1533). Podrobněji na toto téma B u r g e r ,  Han-
nelore: Sprachenrecht und Sprachgerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 1867–1918. 
Wien 1995, s. 68–70.
36 Interpelace J. Cienciały viz SPAH. VIII. Session, s. 1492–1493, 1675; Opavský týdeník, 
č. 14, 4. 4. 1874, s. 105; Gwiazdka Cieszyńska, č. 15, 11. 4. 1874, s. 117–118. Ve věci založení 
středních škol s českým jazykem jako vyučovacím byla organizována petiční akce. Jejím cílem 
měla být podpora případného Cienciałova usilí v této záležitosti (Gwiazdka Cieszyńska, č. 4, 
24. 1. 1874, s. 30). 
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kompetence zemských sněmů. Nakonec se po delší diskuzi Polský klub 
rozhodl, že jeho členové mohou podepsat pouze druhou interpelaci. Co 
se týče první interpelace, dovolili Ciencialovi přednést ji ve sněmovně, ale 
zakázali ji ostatním polským poslancům podepsat. Během diskuze o první 
interpelaci radili Ciencialovi, aby místo interpelace během rozpočtové 
debaty předložil ve sněmovně odpovídající rezoluci. Avšak i onu rezoluci 
se členové Klubu obávali podpořit. Upozornili přitom na fakt, že taková 
rezoluce by mohla zapříčinit kompromitaci ústavověrné většiny v říšské 
radě, která – jak se domnívali – bude hlasovat proti Cienciałově rezoluci 
a „pro podobnou rezoluci Rusínů“ (6. rezoluce rozpočtové komise). Cienciała 
nejdříve oznámil, že neustoupí od záměru představit interpelace ve sněmov-
ně a že podporu pro ně bude hledat mezi poslanci nepatřícími ke Klubu; 
posléze obě dvě interpelace z diskuze v Klubu stáhl.37 Schůze Klubu se 
tehdy zdramatizovala, Cienciała rozladěný postojem svých kolegů pohrozil 
vystoupením z Klubu. Nakonec tak neučinil, nicméně prý nějakou dobu 
nechodil na schůze.38

Obě dvě Cienciałovy interpelace byly představeny ve sněmovně bě-
hem diskuze o rozpočtu ministerstva kultu a vyučování 27. a 31. března 
1874. První podepsali členové Hohenwartova klubu: poslanci z Horního 
Rakouska, Dalmácie, Štýrska, Tyrolska a Vorarlberku a také 8 českých 
poslanců z Moravy – tzn. všichni Češi zasedající tehdy v říšské radě.39 Na 
druhé interpelaci se kromě podpisů poslanců z Moravy, Kraňska, Dalmácie, 
Istrie, Horního Rakouska, Štýrska, Gorice a Gradišky, kteří patřili k Ho-
henwartovu klubu, objevily podpisy 15 poslanců z Haliče, tj. 14 Poláků 
a jediného Rusína (Ukrajince), který byl členem Polského klubu. Cienciała 
rovněž využil rady kolegů z Polského klubu. Vzal si slovo během debaty 

37 Viz zápisy 34. a 35. schůze Polského klubu z 25. a 26. 2. 1874, LNB, fond nr 59 (Teki 
Kozłowskiego), Teka 392, s. 63–66. 
38 Informace na toto téma v zápisech Polského klubu chybí. O tom, že J. Cienciała z Pol-
ského klubu vystoupil, informoval v té době tisk, viz Opavský týdeník, č. 11, 14. 3. 1874, 
s. 87; Dziennik Polski, č. 58, 12. 3. 1874; Gazeta Narodowa č. 72, 29. 3. 1874. Jistě právě 
o těchto událostech psal po letech jeden z novinářů: „[Cienciala] Jsa jednou na schůzi Polského 
klubu ve Vídni, rozezlen na usnesení většiny, které přikazovalo prozatím v parlamentě nepředkládat 
záležitosti týkající se národnostního zrovnoprávnění ve Slezsku, náhle povstal z místa, a oznámiv, že 
vystupuje z Klubu, bez rozloučení vyběhl z místnosti. Poslanci Chrzanowskému se stěží podařilo ho 
uklidnit a přimět ho k návratu tím, že mu zabavil čepici a dýmku. Cienciała se vrátil s upřímným 
úsměvem na tváři, omlouvaje se za svoji vznětlivost.“ („[Cienciała] Będąc raz na posiedzeniu koła 
polskiego w Wiedniu, rozgniewany na uchwałę większości, nakazującej wstrzymanie się do czasu 
z podnoszeniem w parlamencie sprawy równouprawienienia narodowego na Śląsku, zerwał się 
gwałtownie z miejsca, a oświadczywszy, że występuje z Koła, bez pożegnania wybiegł z sali. Posłowi 
Chrzanowskiemu ledwo udało się uspokoić go i zawrócić do Koła przez przyaresztowanie czapki 
i fajki. Cienciała wrócił ze szczerym uśmiechem na ustach, przepraszając za swoją porywczość.“  ) 
Grzegorzewski, Jan: Zarysy i sylwetki, s. 6.
39 V řínu 1873 bylo na Moravě do říšské rady zvoleno 9 českých poslanců, avšak E. Bel-
credi se podobně jako poslanci z Čech zasedání v říšské radě neúčastnil. Teprve v srpnu 
1874 byl na jeho místo zvolen W. Kusý ( M a l í ř ,  Jiří: Od spolků k moderním politickým 
stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848–1914. Brno 1996, s. 54).
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o rozpočtu 28. března a kritizoval politiku místní správy vůči polskému 
a českému obyvatelstvu Slezska, kterou označil za politiku vedoucí k jeho 
germanizaci. Zvláště kriticky hodnotil situaci panující ve slezských školách 
a způsob vzdělávání učitelů. Na závěr představil rezoluce ve věci vyučo-
vacího jazyka v učitelských ústavech v Těšíně a Opavě. Vyzval vládu, aby 
provedla utrakvizaci obou učitelských ústavů, a zavedla kromě němčiny 
i polštinu v ústavu v Těšíně a češtinu v Opavě. Jako vzor měla posloužit 
rozhodnutí uvedená v život v tehdejší Haliči v učitelských ústavech ve 
Lvově, Stanisławowě a Tarnopoli. Cienciałova rezoluce nebyla rezoluci 
rozpočtové komise č. 12 pouze podobná, ale svým obsahem na ni navazo-
vala.40 Ministr kultu a vyučování Karl Stremayr na Cienciałovu interpelaci 
neodpověděl, rezoluce byla zamítnuta sněmovnou podobně jako i jiné 
návrhy předložené opozičními poslanci.41 Ústavověrná většina sněmovny 
na druhou stranu přijala návrhy vzešlé z rozpočtové komise, a tedy rovněž 
rezoluce č. 6 a 12, podobné Cienciałovým interpelacím ze dne 27. března 
a jeho rezoluci ze dne 28. března 1874.

Polskému tisku v Haliči to poskytlo výborný argument k útoku na 
centralisty, kterým bylo vytýkáno, že jsou nekonsekventní a že využívají 
národní problémy k politickým cílům. Aktivita centralistů ve věci rozšíření 
práva užívat ukrajinštinu v haličských školách byla popisována jako záleži-
tost, která měla posloužit k oslabení Poláků, kteří byli v opozici. Potvrzením 
měla být neochota ústavověrné většiny v říšské radě přiznat podobná práva 
jak Rusínům (Ukrajincům) v Haliči, tak i jiným slovanským národům, 
včetně Poláků a Čechů ve Slezsku.42 Jsou to názory, kterým nechybí reálný 
základ. Němečtí centralisté se skutečně snažili podporovat své spojence 
v Haliči a využívat konflikt polsko-rusínský (ukrajinský) i konflikt polsko-
židovský, který pronikl na veřejnost v době voleb na podzim 1873. Diskuze 
vedená v Polském klubu na téma interpelací Jerzyho Cienciały ukazuje 
však také podmínky a omezení politiky Polského klubu, které ovlivňovaly 
spolupráci Klubu se zbytkem opozice v říšské radě a ztěžovaly podporu 
požadavků jiných slovanských národů, a také Poláků za hranicemi Haliče. 
V letech 1869–1871 byl polštině přiznán zvláštní status ve školství, správě 
a soudnictví v Haliči,43 polští poslanci se znepokojením pozorovali veškeré 
aktivity, jež by mohly tento stav změnit. Obávali se, že by mohl vzniknout 

40 Projev a rezoluce J. Cienciały ze dne 28. 3. 1874, SPAH. VIII. Session, s. 1550–1551; 
Gwiazdka Cieszyńska, č. 16, 18. 4. 1874, s. 126–127; Opavský týdeník, č. 14, 4. 4. 1874, 
s. 105–106. S vystoupením J. Cienciały ve sněmovně 28. 3. 1874 a s představením jeho re-
zoluce Polský klub souhlasil, viz zápisy 45. a 46. schůze Polského klubu z 22. a 25. 3. 1874, 
LNB, fond nr 59 (Teki Kozłowskiego), Teka 392, s. 79–81.
41 SPAH. VIII. Session, s. 1625. 
42 Viz např. článek Budżet oświaty w Radzie państwa. Gazeta Narodowa č. 73, 31. 3. 
1874.
43 Podrobněji na toto téma B i n d e r ,  Harald: „Galizische Autonomie“ – ein streitbaren 
Begriff und seine Kariere. In: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního 
smiru ve střední Evropě. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 
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precedens, jehož by bylo možné využít k omezení výhod přiznaných Polá-
kům, nebo k přiznání podobných výhod Rusínům (Ukrajincům). Omezilo 
by to polskou nadvládu v Haliči. První interpelace Jerzyho Cienciały, 
představená ve sněmovně 27. března 1874, mohla – podle hodnocení 
polských poslanců – vést ke vzniku takového precedentu. Polské poslance 
z Haliče znepokojoval zvláště fakt, že Cienciałovu interpelaci bylo možné 
interpretovat ve smyslu přiznání práva rozhodovat o vyučovacím jazyce 
na středních školách vládě. Podle jejich názoru toto právo náleželo do 
kompetencí zemských sněmů. Bylo jim však také jasné, že slezský zemský 
sněm, v němž převládali němečtí centralisté, nebude souhlasit s rozšířením 
práv českého a polského jazyka. Bez významu nebyla pro Poláky z Haliče 
podoba Cienciałovy interpelace k rezoluci 6. rozpočtové komise říšské 
rady výhodné pro Rusíny (Ukrajince). Právě z těchto důvodů byla pouze 
část členů Polského klubu připravena podpořit Cienciału, většina, jež hájila 
polské zájmy v Haliči, odmítla podpořit požadavky polských a českých 
politiků ze Slezska.44 Není se tedy čemu divit, že v této situaci Cienciała 
v boji o polské a české zájmy ve Slezsku využil místo podpory kolegů 
z Polského klubu pomoci poslanců z jiných zemí soustředěných v Hohen-
wartově klubu, zvláště Čechů z Moravy. Ti podpořili nejen Cienciałovy 
interpelace z března roku 1874, ale rovněž později ve svých vystoupeních 
v říšské radě nejednou mluvili o problému omezování jazykových práv ve 
Slezsku, tj. omezování užívání češtiny a polštiny.45

Jerzy Cienciała se se svými návrhy připomínal během debat o roz-
počtu v následujících letech. Během diskuze o rozpočtu ministerstva kultu 
a vyučování na rok 1875, v prosinci 1874, si vzal slovo a opětovně kriti-
zoval situaci ve slezských školách a činnost slezské Zemské školní rady. 
Upozornil na interpelace předkládané v březnu a zopakoval rezoluci z 28. 
března 1874, která se týkala vyučovacího jazyka v učitelských ústavech 
v Těšíně a Opavě. Již poněkolikáté se odvolal na haličský vzor vzdělávání 
učitelů v utrakvistických ústavech a požadoval aplikaci tohoto modelu ve 
Slezsku.46 Polský klub byl znovu ve věci Cienciałova návrhu rozdělen. Část 
jeho členů měla zato, že by se měli účastnit debaty o rezoluci, většina však 
byla opačného názoru.47 Cienciałova rezoluce byla i tentokrát sněmovnou 

ve dnech 10.–11. listopadu 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří 
Malíř. Brno 2006, s. 244–258.
44 Zápis 35. schůze Polského klubu ze dne 26. 2. 1874, LNB, fond nr 59 (Teki Kozłow-
skiego), Teka 392, s. 63–66. Viz též G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 96–97; t ý ž : 
Narodowościowe i polityczne, s. 63–64.
45 Viz např. projev F. Webera ze dne 10. 12. 1874 (SPAH. VIII. Session, s. 3209–3212) 
a projev W. Kusého ze dne 19. 3. 1878 (SPAH. VIII. Session, s. 11639–11643). Viz též 
G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 97.
46 Projev a rezoluce J. Cienciały ze dne 10. 12. 1874, SPAH. VIII. Session, s. 3252–3255; 
Opavský týdeník, č. 51, 19. 12. 1874, s. 401–403.
47 Viz zápis 72. schůze Polského klubu ze dne 15. 12. 1874, LNB, fond nr 59 (Teki Ko-
złowskiego), Teka 392, s. 94v–96v. Během diskuze v Polském klubu argumentovali ti, kteří 
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zamítnuta.48 Cienciała se ji chystal zopakovat ještě jednou během debaty 
o rozpočtu na rok 1876, k tomu ale nedošlo.49

Během diskuze o rozpočtu na rok 1875 Jerzy Cienciała zmínil také 
záležitost týkající se užívání polštiny a češtiny v soudnictví ve Slezsku. Dne 
17. prosince 1874 předložil v této věci interpelaci ministrovi spravedlnos-
ti. Upozornil na fakt, že značná část obyvatel Slezska používá polštinu 
a češtinu. Oba tyto jazyky jsou uznávané jako „řeči zemské“ a jsou v nich 
ve Slezsku publikována nařízení. Dále uvedl, že polština a čeština se také 
donedávna v určitém rozsahu používaly ve slezském soudnictví, od toho 
se však upustilo a ve slezských soudech začala být používána výhradně 
němčina. Cienciała vyhodnotil tento fakt jako porušení „základních zákonův 
státních“ a jako akt svévole. Zdůraznil, že takovéto praktiky nejsou přítom-
ny v jiných zemích obývaných několika národnostmi, jako příklad uvedl 
Čechy, Moravu a Halič. Nakonec se zeptal ministra, zda ví o protiprávním 
chování slezských soudů a zda hodlá vydat nařízení, které by dopomohlo 
k ochraně jazykových práv ve Slezsku. Tato interpelace určitě nevyvolala 
v Polském klubu pochybnosti, podepsalo ji totiž několik desítek jeho 
členů.50 Ani ona však nepřinesla žádný výsledek. Teprve v únoru 1875 
ministr spravedlnosti Julius Glaser odpověděl na Cienciałovu interpelaci. 
Nesouhlasil však s jeho názorem, že ve Slezsku lze uznat za zemský jazyk 
nějakou jinou řeč než úřední jazyk německý. Polština a čeština, kterou 
používalo slezské slovanské obyvatelstvo, byly podle Glasera „zvláštními 
nářečími slovanskými, která nejsou vyvinuta na jazyk spisovný“ (citát z O. T.). 
Cienciała na ministrovu odpověď zareagoval a snažil se vyvolat diskuzi ve 

odmítali podpořit Cienciałovu rezoluci, tím, že členové Klubu nejsou povinováni angažovat 
se v diskuzích, v nichž může být na pořadu „rusínská“ (ukrajinská) otázka v Haliči. Tvrdili 
také, že po přijetí rezoluce č. 8 rozpočtové komise řískou radou dne 11. 12. 1874 se polští 
poslanci z Haliče nemusí účastnit dalších diskuzí o rozpočtu ministerstva kultu a vyučování. 
V rezoluci č. 8 rozpočtové komise říšské rady požadovali od vlády změnu statutu haličské 
Zemské školní rady, což v praxi znamenalo omezení jejích kompetencí a omezení role Poláků 
ve prospěch Rusínů (Ukrajinců). Polští poslanci z Haliče tento akt vnímali jako další antipol-
skou činnost centralistů, kteří se snažili proti Polákům využít Rusíny. Podrobněji k tomuto 
tématu viz D u t k o w a ,  R.: Polityka szkolna w Galicji, s. 93–95.
48 Rezoluce J. Cienciały byla předmětem diskuze na zasedání sněmovny dne 16. 12. 
1874. V diskuzi J. Cienciała polemizoval mj. s J. Demelem, viz SPAH. VIII. Session, s. 3465–
3467.
49 Viz zápis 114. schůze Polského klubu ze dne 10. 12. 1875, LNB, fond nr 59 (Teki 
Kozłowskiego), Teka 392, s. 210–211. O vytvoření utrakvistických učitelských ústavů v Opa-
vě a Těšíně hovořil J. Cienciała také na slezském sněmu v roce 1876 (projev J. Cienciały 
přednesený 3. 9. 1876 na setkání voličů v Karviné, Gwiazdka Cieszyńska, č. 39, 23. 9. 1876, 
s. 306).
50 Interpelace J. Cienciały ze dne 17. 12. 1874, SPAH. VIII. Session, s. 3495–3496. 
Opavský týdeník, č. 52, 24. 12. 1874, s. 409. V zápisech Polského klubu chybí informace 
o diskuzi na téma Cienciałovy interpelace ministra spravedlnosti. Interpelaci podepsalo 20 
členů Polského klubu a 20 členů Hohenwartova klubu, z toho 6 Čechů z Moravy (J. Fanderlík, 
W. Kusý, A. Mezník, V. Mildschuh, A. Pražák, F. Šrom, I. Wurm). Podepsal ji také poslanec 
F. Hajdamacha, jenž náležel ke klubu rusínských (ukrajinských) poslanců spolupracujících 
s centralisty.
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sněmovně. Jeho návrh v této věci však byl odmítnut.51 Jak se lze domnívat, 
plánoval se k této záležitosti vrátit během debaty o rozpočtu ministerstva 
spravedlnosti pro rok 1876, nicméně tak neučinil.52

Když se Jerzy Cienciała v roce 1876 souhrnně vyjadřoval ke své 
dosavadní parlamentní činnosti, zdůrazňoval, že se v letech 1873–1876 
soustředil hlavně na „vyjednání národní rovnoprávnosti v úřadě a soudě, 
ve škole a církvi“ („wyjednaniu równouprawnienia narodowego w urzędzie 
i sądzie, w szkole i kościele“ ).53 Jeho snaha týkající se rozšíření možnosti 
používat polský a český jazyk ve školství a soudnictví ve Slezsku však ne-
přinesla očekávané výsledky. Cienciałovy požadavky byly později polskými 
a českými politiky mnohokrát opakovány. Bylo třeba dlouho čekat na to, 
až budou splněny.54

Jako poslanec ze Slezska se Jerzy Cienciała v říšské radě zabýval 
rovněž jinými záležitostmi této země. Kolegům z Polského klubu se snažil 
vysvětlit poměry panující ve Slezsku a získat jejich podporu pro záležitosti, 
které byly pro tuto provincii důležité.55 Byly s tím nicméně těžkosti. Zá-
jmy Slezska a Haliče, zvláště ekonomické, se často lišily. Zdůrazňoval to 
koneckonců sám Cienciała, v Polském klubu musel nejednou vysvětlovat 
poslancům z Haliče, proč by měl hlasovat jinak než oni a prosil, aby mu 
k tomu dali souhlas. Ten zpravidla dostával.56

Jak už bylo zmíněno výše, Klub souhlasil také proto, aby Jerzy Cien-
ciała mohl představit odlišné „slezské stanovisko“ v debatách, které mu 
jako poslanci dávaly šanci upozornit na vlastní politický program. Cienciała 
využil této příležitosti během diskuzí o projektu listu císaři v listopadu roku 
1873. Později se dlouho nedomáhal svého práva. Až v prosinci 1875, kdy 
ve sněmovně probíhaly debaty o rozpočtu na rok 1876, požádal Klub, „aby 
mu jako Slezanovi dovolili zaujmout odlišný postoj“ („by mu jako Ślązakowi 

51 Odpověď J. Glasera na interpelaci J. Cienciały a vystoupení J. Cienciały dne 19. 2. 
1875, SPAH. VIII. Session, s. 3962–3963, 3976; Opavský týdeník, č. 9, 27. 2. 1875, s. 72–73; 
viz též G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 97.
52 Viz zápis 117. schůze Polského klubu ze dne 14. 12. 1875, LNB, fond nr 59 (Teki 
Kozłowskiego), Teka 392, s. 213v–214v.
53 Projev J. Cienciały pronesený 3. 9. 1876 na setkání voličů v Karviné, Gwiazdka Cie-
szyńska, č. 39, 23. 9. 1876, s. 313.
54 G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 100–102, 105, 106, 108, 113, 119, 125–126; 
G r u c h a ł a ,  J.: Narodowościowe i polityczne, s. 65–66, 67, 68, 75.
55 Viz např. zápis 145. schůze Polského klubu ze dne 8. 12. 1876, Muzeum Narodowe 
w Krakowie (= MNK), rkp. 1240, s. 174–176, 181. J. Cienciała se také snažil, aby pro Halič 
připravované zákony byly závazné i ve Slezsku, pokud to pro tuto provincii bylo výhodné. Tak 
tomu bylo v případě projektu zákona, jenž měl zabránit zneužívání lichvy v Haliči. J. Cien-
ciała navrhoval, aby tento zákon platil i ve Slezsku (zápis 162. schůze Polského klubu ze dne 
25. 4. 1877, MNK, rkp. 1240, s. 313–315; SPAH. VIII. Session, s. 8742–8744). J. Fanderlík 
žádal, aby tento zákon platil také na Moravě (SPAH. VIII. Session, s. 8741).
56 Dopis J. Cienciały redakci časopisu Gwiazdka Cieszyńska ze dne 16. 3. 1878, Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, s. 103. Zápis 63. schůze Polského klubu ze dne 26. 11. 1874, 
LNB, fond nr 59 (Teki Kozłowskiego), Teka 392, s. 91–91v; zápis 209. a 230. schůze Polského 
klubu ze 17. 1. 1878 a 17. 3. 1878, MNK, rkp. 1241, s. 5–8; 98–100.
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pozwolono odrębne zająć stanowisko“  ). Členům Klubu také sdělil, že bude 
hlasovat proti rozpočtu. Cienciała ve svém vystoupení během všeobecné 
debaty o rozpočtu zaútočil na vládu za její politiku, obzvláště za její politiku 
ve Slezsku, vedenou proti tamějšímu slovanskému obyvatelstvu. Bezpochy-
by chtěl tímto projevem zdůraznit svůj opoziční postoj. Lze se domnívat, 
že se k tak ostrému vystoupení odhodlal na základě pozorování situace 
v Polském klubu. V průběhu diskuze o rozpočtu, jež byla vedena na zase-
dání Klubu, měla část jeho členů zato, že by se měli soustředit především 
na věcnou kritiku rozpočtu a vyhnout se útokům politického charakteru na 
vládu a ústavověrnou většinu sněmovny. Podle názorů některých polských 
poslanců to dávalo šanci rozbít ústavověrnou většinu sněmovny. Cienciała 
určitě tento postoj za svůj nepřijal. Nakonec si ve všeobecné debatě o roz-
počtu vzali ve jménu Polského klubu hlas dva řečníci: jeden se soustředil 
na kritiku hospodářské politiky země, druhý kritizoval vládu.57

Diskuze o rozpočtu pro rok 1876 vedená v Polském klubu svědčí 
o čím dál tím viditelnějším oslabení federalistické frakce. Postupně tato 
frakce ztrácela na významu. Na podzim 1876 ztratila také jednu z vůdčích 
osobností. Na poslanecký mandát rezignoval Jerzy Czartoryski, k němuž 
měl Cienciała blízko. Tyto změny ovlivňovaly politiku Polského klubu, 
který čím dál častěji v říšské radě podporoval vládní projekty.

Jak už jsme se zmínili, politika Polského klubu od počátku vzbuzo-
vala v Jerzym Cienciałovi nedůvěru; vytýkal haličským poslancům přede-
vším „provinční“ politiku – haličskou. Tato „provinční“ politika ztěžovala 
Ciencialovi v říšské radě předkládání a podporu projektů výhodných pro 
Slezsko a pro tamní slovanské obyvatelstvo. Cienciała byl zastáncem úzké 
spolupráce Polského klubu s Hohenwartovým klubem. Měl zato, že celá 
opozice by měla solidárně spolupracovat, neboť pouze tehdy bude mít šanci 
na úspěch. Své pochybnosti týkající se politiky Klubu neskrýval. Mluvil 
o nich přímo během setkání s voliči v Zábřehu na počátku srpna 1875.58

Vývoj politiky Polského klubu a oslabení jeho federalistického křídla 
posilovalo Cienciałovo zklamání. Bylo to zjevné v průběhu důležitých debat, 
jež se odbývaly v říšské radě v letech 1876–1878, zvláště během diskuzí 
ohledně prodloužení rakousko-uherského vyrovnání a ohledně zahraniční 
politiky země v době tzv. „východní krize“. Narozdíl od většiny polských 
politiků z Haliče byl Cienciała velmi kritický vůči Maďarům. Jako federalista 
útočil na dualistické zřízení a s ním spojené následky jako např. maďarizace 

57 Projev J. Cienciały ze dne 7. 12. 1875, SPAH. VIII. Session, s. 5438–5439; Gwiazdka 
Cieszyńska č. 1, 1. 1. 1876, s. 4–5. Viz zápis 108. a 110. schůze Polského klubu z 28. 11. 1875 
a 2. 12. 1875, LNB, fond nr 59 (Teki Kozłowskiego), Teka 392, s. 195v–197, 199v–200v, 
202. Během diskuze na téma rozpočtu si brali ve jménu Polského klubu slovo J. Dunajewski 
a J. Czartoryski (projev J. Dunajewského ze dne 6. 12. 1875, SPAH. VIII. Session, s. 5395–
5406; projev J. Czartoryského ze dne 7. 12. 1875, SPAH. VIII. Session, s. 5416–5420).
58 Projev J. Cienciały přednesený 1. 8. 1875 na setkání voličů v Zábřehu, Gazeta Naro-
dowa, č. 193, 24. 8. 1875; Opavský týdeník, č. 36, 4. 9. 1875, s. 294.



95

M E Z I  S L E Z S K E M  A  H A L I Č Í

nemaďarských obyvatel Uher. V době, kdy započaly diskuze o prodlou-
žení rakousko-uherského dualismu, začal také kritizovat hospodářskou 
politiku uherské vlády, ba co více, domáhal se omezení jejích kompetencí, 
především jejího vlivu na státní finance. To odporovalo tehdejším uher-
ským požadavkům a politice Polského klubu.59 Během diskuze v říšské 
radě o rakousko-uherském dualismu si však Cienciała nevzal slovo. Když 
sněmovna hlasovala o dalších zákonech tvořících vyrovnání, nezúčastňoval 
se buď hlasování, nebo hlasoval jinak než zbytek členů Polského klubu. 
Před konečným schválením vyrovnání v dopise redakci časopisu Gwiazdka 
Cieszyńska vysvětlil důvody svého jednání a prohlásil, ne poprvé, že je proti 
vyrovnání dohodnutému za těchto podmínek.60 Potvrdil tak, že v otázce 
dualismu má jiný názor než zbytek členů Polského klubu. Podobně se 
Cienciała choval v průběhu diskuze o zahraniční politice Rakouska-Uherska, 
které se odbývaly v říšské radě během tzv. „východní krize“. Ve zmíněném 
dopise přímo prohlásil, že bude hlasovat proti vládnímu návrhu ve věci 
šedesátimilionové půjčky, jenž vyšel z podnětu ministra zahraničí Gyula 
Andrássyho a kritizoval myšlenky vyhlášení války Rusku. Vyjádřil také 
nesouhlas s okupací Bosny a Hercegoviny Rakousko-Uherskem.61 Ve všech 
těchto otázkách se Cienciała lišil od Polského klubu a od většiny polských 
politiků z Haliče. Ti podporovali Andrássyho politiku a jím prosazované 
projekty jak v říšské radě, tak i v rakousko-uherských delegacích. Část pol-
ských politiků se těšila nadějí, že vypukne rakousko-ruská válka, a dokonce 
se snažila zahájit činnost směřující k tomu, aby k uvedenému konfliktu 
došlo. Polský klub podpořil také okupaci Bosny a Hercegoviny.62

59 Projev J. Cienciały pronesený 3. 9. 1876 na setkání voličů v Karviné, Gwiazdka Cie-
szyńska č. 39, 23. 9. 1876, s. 320–321. Podrobněji na téma vztahu Polského klubu k otázce 
prodloužení rakousko-uherského vyrovnání viz P i j a j ,  S.: Problém spolupráce, s. 394.
60 J. Cienciała se spíše vyhýbal hlasování týkajících se rakousko-uherského dualismu. 
Hlasoval jinak než Polský klub ve věci celní sazby, na to však získal od Klubu svolení. Své 
jednání vysvětloval mj. tím, že je nutné bránit zájmy Slezska a jeho obyvatele (zápis 209. 
schůze Polského klubu ze dne 17. 1. 1878, MNK, rkp. 1241, s. 5–8; SPAH. VIII. Session, 
s. 11128, 11434–11435; Opavský týdeník, č. 8, 23. 2. 1878, s. 2; dopis J. Cienciały redakci 
časopisu Gwiazdka Cieszyńska ze dne 16. 3. 1878, Gwiazdka Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, 
s. 103–104).
61 Dopis J. Cienciały redakci časopisu Gwiazdka Cieszyńska ze dne 16. 3., Gwiazdka 
Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, s. 104.
62 Podrobněji na téma politiky vedené Poláky v letech 1876–1878 viz B u s z k o , 
Józef: Die Politik der galizischen Polen zur Zeit der Orientkrise (1876–1878). Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 482, Prace Historyczne, z. 57, 1978, Studia Austro-Polonica 1, 
s. 21–45; Cetnarowicz, Antoni: Das Verhältnis der polnischen Abgeordneten zu den südslawischen 
Völkern im österreichischen Reichsrat in der 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Aus der Geschich-
te Österreichs in Mitteleuropa. Heft 1. Geschichte. Red. Z. Kowalska. Wien 1998, s. 134–147; 
P i j a j ,  S.: Od sojusznika do protektora – uwagi na temat stosunków polsko-węgierskich w 
monarchii habsburskiej w latach 60. i 70. XIX w. In: „Węgry i dookoła Węgier…“ Narody 
Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku. Red. A. Cetnarowicz, 
S. Pijaj. Kraków 2005, s. 167–177; Z d r a d a ,  Jerzy: Polacy wobec kryzysu wschodniego 
1875–1878. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie 23, 1977, s. 181–202.
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Rozdíly mezi Jerzym Cienciałou a Polským klubem byly na tolik 
zřejmé, že se staly tématem pro tisk. Diskuzi o těchto rozdílech vyvolal 
časopis Nowy Czas, který Cienciałovi nepřál. Tento časopis vytýkal poslanci 
ze Slezska nedůslednost a přišel s tezí, že v záležitostech zahraniční politiky 
monarchie opakuje názory vyslovené ve sněmovně poslanci Hohenwarto-
va klubu.63 Ve věci rakousko-uherského vyrovnání a ve východní otázce 
byl bezpochyby Cienciałův postoj blízký názorům některých pravicových 
poslanců seskupených kolem Karla Hohenwarta, ale je třeba připomenout, 
že i zde byly určité rozdíly, třeba v otázce Bosny a Hercegoviny.64

S jistotou lze říct, že se Jerzy Cienciała v Polském klubu cítil čím dál 
tím hůře. Ne bez příčiny napsal na jaře 1878, že s Klubem má společnou 
pouze národnost.65 Čím dál častěji chyběl na schůzích Klubu. Ze zápisů 
schůzí Klubu vyplývá, že na ně přestal docházet na konci května 1878. 
Z Polského klubu vystoupil na konci října 1878, několik měsíců před 
koncem funkčního období sněmovny.66 Nenašel jsem informace svědčící 
o tom, že vstoupil do Hohenwartova klubu, pravděpodobně tedy zůstal 
jedním z nezávislých poslanců.

O vstupu Jerzyho Cienciały do Polského klubu rozhodl především 
jeho polský původ. Těšil se však také nadějí, že v tomto klubu bude moci 

63 Viz např. Nowy Czas, č. 10, 10. 3. 1878, s. 74; Nowy Czas, č. 13, 31. 3. 1878, s. 101; 
Nowy Czas, č. 17, 27. 4. 1878, s. 130. Právě útoky časopisu Nowy Czas přiměly Cienciału 
k tomu, aby publikoval v březnu 1878 zmíněný list v časopise Gwiazdka Cieszyńska (Gwiazd-
ka Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, s. 103–104). Podrobněji na téma časopisu Nowy Czas viz 
P a l l a s ,  Ladislav: Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. 
Ostrava 1970, s. 52–53; C h l e b o w c z y k ,  J.: Wybory i świadomość, s. 221.
64 J. Cienciała měl zopakovat názory, které ve sněmovně zazněly z úst poslanců J. Greutera 
a J. Vošnjaka. Oba patřili k Hohenvartově klubu. J. Greuter byl jednou z vůdčích osobností 
německých konzervativců v Tyrolsku. Slovinec J. Vošnjak byl zařazován do liberální skupiny 
tzv. „mladoslovinců“ a vstoupil do Hohenvartova klubu teprve v listopadu 1876. Během 
diskuze v říšské radě o východní otázce v listopadu 1876 oba, a zvláště J. Vošnjak, kritizovali 
politiku G. Andrássyho. Jejich projevy měly charakter výrazně antiturecký, postřehnutelné 
v nich byly i proruské sympatie (SPAH. VIII. Session, s. 6931–6935, 6958–6964, 6972–6973). 
O rozdílech mezi poslanci slovinskými a českými, kteří náleželi k Hohenvartově klubu, viz 
M e l i k ,  Vasilij: Spremembe na Slovenskem in v Cislitvaniji v zvezi z dogodki na Balkanu. In: 
týž: Slovenci 1848–1918. Razprave in članki. Maribor 2002, s. 511.
65 V březnu 1878 J. Cienciała psal: „Moje přítomnost v Polském klubu je až dosud dána tím, že 
jsem také Polákem, neboť potřeby: správa a obecně ekonomické vztahy, čili tzv. národní hospodářství 
u obyvatelstva slezského a haličského jsou jiné.“ („Moje stanowisko w klubie polskim, ma też aż dotąd 
stanowisko rodowe wspólne, gdyż potrzeby: administracja i w ogóle gospodarcze stosunki, czyli tak 
zwana ekonomia narodowa ludności śląskiej jest inna od galicyjskiej.“  ) Dopis J. Cienciały redakci 
časopisu Gwiazdka Cieszyńska ze dne 16. 3. 1878, Gwiazdka Cieszyńska, č. 12, 23. 3. 1878, 
s. 103.
66 Zápis 262. schůze Polského klubu ze dne 30. 10. 1878, MNK, rkp. 1241, s. 351–354. 
Je možné, že právě názorový rozdíl mezi J. Cienciałou a většinou Polského klubu ve věci 
zahraniční politiky Rakouska-Uherska rozhodly o jeho odchodu z tohoto klubu. Na začátku 
listopadu se ve sněmovně znovu rozběhly diskuze na toto téma, které byly vyvolány před-
loženým návrhem centralisty J. Koppa, jenž se týkal schválení listu hodnotícícho kriticky 
zahraniční politiku vlády. Polský klub hlasoval proti listu, přestože polští poslanci byli v této 
záležitosti nejednotní ( C e t n a r o w i c z ,  A.: Das Verhältnis der polnischen Abgeordneten, 
s. 143–146). J. Cienciała se tohoto hlasování nezúčastnil.
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působit ve prospěch Slezska a také svých voličů, Poláků a Čechů. Ukázalo 
se, že to půjde jen obtížně. Změna situace v říšské radě, vývoj politiky Pol-
ského klubu a oslabení jeho federalistického křídla způsobily, že Cienciałův 
hlas hrál v Klubu čím dál tím menší roli a jeho názory nebyly Klubem 
zohledňovány. Cienciała také od Klubu nezískal odpovídající podporu, 
když se v říšské radě snažil bránit zájmy Slezska a bojovat o práva zdejších 
slovanských obyvatel, Čechů a Poláků. V těchto záležitostech mohl často 
spoléhat na větší pomoc od poslanců seskupených v Hohenwartově klubu, 
zvláště na české poslance z Moravy. Politiku Polského klubu Cienciała 
nazval politikou „haličskou“. Je možné vysvětlit ji prostřednictvím rozdílů 
v hospodářském a sociálním vývoji Haliče a Slezska, které způsobily, že 
zájmy těchto provincií – např. hospodářské – se lišily nebo byly dokonce 
protichůdné. V těchto otázkách mělo Slezsko určitě mnohem více společné-
ho se zeměmi koruny sv. Václava než s Haličí. Avšak je třeba upozornit také 
na jiné podmínky „haličské“ politiky Polského klubu. Národnostní vztahy 
v Haliči, a zvláště polsko-ruský (ukrajinský) konflikt, ovlivňovaly postoj 
Poláků a jejich stanovisko vůči problémů jiných národností obývajících 
Rakousko-Uhersko. V průběhu zasedání říšské rady se ukázalo, jak velmi 
mohou národnostní problémy v Haliči působit na rozhodnutí týkající se 
řešení podobných problémů v jiných zemích monarchie a naopak. Němečtí 
liberálové mohli svou politikou podpory Rusínů (Ukrajinců) vydírat Poláky, 
ale zároveň dávali šanci jiným národnostem, např. Polákům a Čechům ve 
Slezsku, aby se přihlásili o podobné výsady, jež nabízeli Rusínů (Ukra-
jincům) v Haliči. Poláci, zvýhodnění v Haliči, nebyli ochotni podporovat 
všechny požadavky národností, které byly v konfliktu s Němci, neboť by to 
mohlo vést k přednesení podobných žádostí Rusínů (Ukrajinců) v Haliči. 
Poláci z Haliče, kteří v Polském klubu převažovali, byli připraveni při obraně 
polských zájmů v této zemi rezignovat na podporu požadavků jiných národů 
obývajících habsburskou monarchii, včetně Poláků ve Slezsku. Obětí této 
politiky se stal právě Jerzy Cienciała.

Opatrný postoj Polského klubu vůči Slezsku a zdejším Polákům se 
nezměnil ani v pozdějších letech, a to ani tehdy, když se Poláci stali součástí 
koalice podporujících vládu.67 Podobné problémy jako Jerzy Cienciała měl 
další poslanec polské národnosti zvolený za Slezsko do říšské rady, kněz 
Ignacy Świeży. I on vstoupil do Polského klubu, i když ovlivněn voliči zva-
žoval také vstup do Českého klubu v říšské radě, a dokonce o tom hovořil 
s jeho předsedou Františkem Ladislavem Riegrem.68 Tak jako Ciencialovi 

67 G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 98–126; Gruchała, J.: Narodowościowe i polityczne, 
s. 64–77.
68 Zápis ze schůze Českého klubu v říšské radě ze dne 28. 9. 1885, Národní archiv 
v Praze, Český klub, kart. 3. Viz také G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 107. I. Świeży byl 
zvolen poslancem do říšské rady v témže okrsku jako J. Cienciała v roce 1885, poslancem 
byl v letech 1885–1900.
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bylo pro něj obtížné přesvědčit členy Polského klubu, aby se zasazovali 
za záležitosti Slezska a aby se zajímali o situaci tamních Čechů a Poláků. 
Po dalším neúspěšném pokusu z Polského klubu vystoupil.69 Tedy nejen 
Jerzymu Ciencialovi bylo zatěžko dbát o zájmy Slezska a o polské a české 
voliče, když byl členem Polského klubu ovládaného polskými poslanci 
z Haliče.

Přeložil Štěpán Balík

Zwischen Schlesien und Galizien 
Jerzy Cienciała als Abgeordneter im Reichsrat

Jerzy Cienciała gehört zu den bekanntesten Vertretern der polnischen Nationalbewe-
gung im Teschener Schlesien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mehrere Jahrzehnte 
war er Abgeordneter im Schlesischen Landtag. Zwischen 1873 bis 1879 war er auch Abgeord-
neter im Wiener Parlament, und zwar als erster nicht-deutscher Abgeordneter, der in Schlesien 
in den Reichsrat gewählt worden war und überhaupt als einzig gewählter Abgeordneter im 
Jahre 1873. Die Wahl von Cienciała in den Reichsrat 1873 wurde möglich dank einer gut 
geführten Wahlkampagne, der Zusammenarbeit von verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
im Teschener Schlesien, zugleich aber auch auf Grund des wachsenden Einflusses der Kon-
servativen und des örtlichen Klerus unter der dortigen Einwohnerschaft. 

Im Reichsrat schloss sich Cienciała der Abgeordnetengruppe aus Galizien an, in der 
die Polen überwogen (sog. Polnischer Klub – Koło Polskie). Entscheidend für den Beitritt 
Jerzy Cienciałas in den Polnischen Klub war vor allem seine polnische Herkunft. Er hegte 
aber auch die Hoffnung, dass er in diesem Klub zu Gunsten Schlesiens und seiner Wähler, 
nämlich der dortigen Polen und Tschechen, wirken können würde. Es zeigte sich freilich, 
dass dies nur schwer zu bewerkstelligen war. Die Änderung der Situation im Reichsrat, die 
Entwicklung der Politik des Polnischen Klubs und die Schwächung seines föderalistischen 
Flügels bewirkten, dass Cienciałas Stimme im Klub eine immer geringere Rolle spielte und dass 
seine Ansichten vom Klub kaum berücksichtigt wurden. Cienciała bekam vom Klub ebenso 
wenig die nötige Unterstützung, als er im Reichsrat versuchte, die Interessen Schlesiens zu 
verteidigen und für die Rechte der dortigen slawischen Einwohner, nämlich der Tschechen 
und Polen, zu kämpfen. In diesen Belangen konnte er sich dafür oft auf tatkräftigere Hilfe 
seitens derjenigen Abgeordneten verlassen, die im Hohenwart-Klub versammelt waren, und 
hier besonders auf die tschechischen Abgeordneten aus Mähren. Im Oktober 1878, d.h. einige 
Monate vor Ende der Legislaturperiode des Abgeordnetenhauses, trat Jerzy Cienciała aus 
dem Polnischen Klub aus. 

Die Politik des Polnischen Klubs bezeichnete Cienciała als „galizische“ Politik. 
Die Polen aus Galizien, die im Polnischen Klub in der Überzahl waren, waren bereit, die 
Unterstützung der Forderungen von anderen Nationen, die die Habsburgermonarchie 
bewohnten, aufzugeben (einschliesslich der Polen in Schlesien), indem sie ihre eigenen 
polnischen Interessen im Land Galizien verfolgten. Als Opfer dieser Politik kann man auch 
Jerzy Cienciała bezeichnen.

69 G r u c h a ł a ,  J.: Koło Polskie, s. 122.
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Jiří Němec

Centralizace německé vědy na Moravě  
v protektorátu Čechy a Morava 
Vznik „Německé společnosti pro vědu a národnostní 
výzkum na Moravě“ (Deutsche Gesellschaft  
für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren)*

Centralization of German Science in Moravia during the Protectorate of Bohemia 
and Moravia 
The Origin of  the German Society for Science and Ethnic Research in Moravia (Deut-
sche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren)

The study analyzes the organization and centralization of German research in Moravia 
during the Protectorate of Bohemia and Moravia with focus on the so-far neglected 
Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren (1942–1945). 
The aim is to shed light on the founding of the institution through integration of the 
scientific societies of Brno, outline its activities and especially observe the influence 
of the Nazi politics on the origin and research program of the institution.

Key words: Volksforschung, scientific societies, historical societies, Brno, science and 
politics, Protectorate Bohemia and Moravia

Historik a vlastivědný badatel, ředitel několika moravských gymnázií 
a jedna z hlavních postav příběhu nacionálněsocialistické centralizace ně-
mecké vědy na Moravě Anton Altrichter1 ve svých poválečných vzpomínkách 
podává kromě hořkého a zároveň značně žlučovitého svědectví o konci 
války, internaci a vysídlení z Československa jen málo informací o tom, co 
se během německé okupace dělo s moravským vědeckým bádáním a jeho 
reorganizací. Zdánlivě mimochodem se zmínil jen o tom, že ve třech letech 

* Text vznikl v souvislosti s řešením grantového projektu „Politika historie a paměti 
v českých zemích v době nacistické okupace“ (R.č. P410/10/P232)
1 K Antonu Altrichterovi (1882–1954) viz N ě m e c ,  Mirek: Emil Lehmann und 
Anton Altrichter – zwei deutsche Erzieher aus der Tschechoslowakei. In: Die „sudetendeutsche 
Geschichtsschreibung“ 1918–1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen 
Kommission der Sudetenländer. Hgg. von S. Albrecht, J. Malíř und R. Melville. München 
2008, s. 151–166 a kromě níže uvedených pak také dobové Anton Altrichter, des Iglauer 
Volkstumsforschers Leben und Schaffen. Zu seinem 60. Geburtstage gewidmet von der Heimat. 
Hg. von I. Götz, vom „Deutschen Volksbildungswerk Iglau“ in der NS-Gemeinschaft „Kraft 
durch Freude“. Brünn 1940; G ö t h ,  Ignatz: Die Persönlichkeit Dr. Anton Altrichters. Zur 
Vollendung seines 60. Lebensjahres. Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 
44, 1942, s. 3–6.
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po velkolepých oslavách svých šedesátých narozenin v roce 1942 se o jeho 
práci neustále přetahoval tisk, nakladatelství a rozhlas.2 Čím ale byl tak 
vytížen, nezmiňuje. Čtenář nabývá dojmu, že za tímto mediálním zájmem 
stály především spisovatelské úspěchy. Na jiném místě se totiž zmínil 
hned o několika vydaných a připravovaných titulech. Výčet začal tím, že 
v roce 1940 vydal svůj druhý Heimatbuch o Jihlavě s podtitulem Ein Stück 
deutscher Erde und seine Geschichte, pro Brno připravil knihu o Brně v roce 
1645 a do tisku již údajně mířila také další brněnská knížka o Špilberku. 
Hotova již údajně měla být i etnografická knížka o německo-moravských 
krojích.3 Neopomenul přitom připomenout ani sešit oslavující německé 
vítězství v „národnostním boji“ na Moravě, přitom však zapomněl uvést, 
že ho v roce 1940 vydalo nakladatelství dolnorakouské NSDAP.4

Až na práci o „národním boji na Moravě“ tyto práce nijak zásadně 
nevybočovaly z dřívějšího regionálně-historicko a vlastivědně-etnogra-
fického směřování výzkumů Altrichtera. Od těch, které byly publikovány 
v čase první československé republiky, byly odlišné snad jen v otevřeném 
(v době vydání by se hovořilo o neskrývaném) vyznání k národoveckému 
(„völkisch“) němectví, nacionálnímu socialismu a Hitlerově Velkoněmecké 
říši. Avšak to ještě nebylo všechno. V závěru tohoto stručného přehledu 
své vědecké činnosti počátkem 40. let 20. století Altrichter s jistou hrdostí 
zmínil, že kromě toho měl údajně přichystány již dvě třetiny knihy pod 
zajímavým názvem Versunkenes Deutschtum in Mähren („Zapadlé němectví na 
Moravě“). Podle pamětí v ní zkoumal „die Zusammensetzung der Bevölkerung 
nach historischen Quellen (mittelalterlichen Urkunden, Urbaren, Losungslisten, 
Lahnenregistern, Steuerrollen nach dem dreißigjährigen Kriege, nach mariathe-
resianischen Katastern, Grundbüchern, Schülerverzeichnissen usw.)“.5

A právě to musela být kniha, která jakoby vypadla z instrumentáře 
nacistickým režimem politizované „Volkswissenschaft“ nebo „völkische 
Wissenschaften“, vědy nebo věd, jejichž paradigma bylo prezentováno jako 
poslední vědecká inovace, vázalo se úzce k pojmu národa a národnosti 
a propojovalo výsledky etnografie, geografie, historie i rasově-biologické 

2 A l t r i c h t e r ,  Anton: Was ich im Kopfe hatte, konnten sie mir nicht nehmen!  
Rothenberg 1981, s. 48.
3 Tamtéž, s. 45. Bibliografie Altrichterových publikací do roku 1942 vyšla v knize  
K r c a l ,  Hans: Die Arbeiten Dr. A. Altrichters. In: Anton Altrichter, des Iglauer Volkstumsfors-
chers Leben und Schaffen, s. 97–110. Jiná verze: Krcal, Hans: Die Arbeiten Dr. Anton Altrichters. 
Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 44, 1942, s. 6–15. Výběrovou biblio-
grafii doplněnou o publikace i po roce 1942 u jeho stručného biogramu viz K n á p k o -
v á ,  Petra: Anton Altrichter. In: Lexikon deutschmährischer Autoren. Hg.von I. Fiala-Fürst 
u. J. Krappmann. Olmütz 2002, s. 1–6. 
4 A l t r i c h t e r ,  Anton: Der Volkstumskampf in Mähren. Niederdonau, Ahnengau 
des Führers. Schriftenreihe für Heimat und Volk. Hg. vom Gaupresseamt Niederdonau der 
NSDAP, Heft Nr. 4. St. Pölten o. J. [1940].
5 A l t r i c h t e r ,  A.: Was ich im Kopfe hatte, s. 45.
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vědy.6 Tematicky by Altrichterův výzkum plně odpovídal zájmům nacistické 
okupační a asimilační politiky ve středovýchodní a východní Evropě. To 
je zajímavý údaj, neboť podobné práce byly podle dosavadních znalostí 
obvykle zadávány profesorům Německé Karlovy říšské univerzity,7 nej-
častěji pak těm, kteří se osvědčili a kteří byli od roku 1942 úzce propojeni 
s prominentní Říšskou nadací Reinharda Heydricha v Praze. Altrichterovo 
jméno se však v této souvislosti dosud nevyskytovalo. Na druhou stranu 
u jeho jména v často využívaném biografickém slovníku figuruje informace, 
že v době války byl ředitelem jisté instituce pod názvem Deutsche Gesellschaft 
für Wissenschaft und Volksforschung in Mähren (Německá společnost pro 
vědu a národnostní výzkum na Moravě).8 Taková instituce je pro historiky 
vědy velkou neznámou. Ti mají již poměrně slušně zmapovanou němec-
kou organizaci vědy v Čechách a také v říšské župě Sudety.9 Mohlo by se 

6 Obsáhlý přehled o podobě národovecké vědy i propojení na politický režim viz nejnověji 
Handbuch der völkischen Wissenschaften. Personen – Institutionen – Forschungsprogramme – 
Stiftungen. Hgg. von I. Haar u. M. Fahlbusch. München 2008.
7 Kromě níže uvedených viz také K u b ů ,  Eduard: „Die Bedeutung des deutschen Blutes 
im Tschechentum“. Der „wissenschaftspädagogische“ Beitrag des Soziologen Karl Valentin 
Müller zur Lösung des Problems der Germanisierung Mitteleuropas. Bohemia. Zeitschrift 
für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 45, 2004, s. 93–114.
8 Heslo Altrichter, Anton. In: Bibliographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen 
Länder. Bd. I. München 1979, s. 15. Zřejmě nedopatřením vypadla tato informace z jinak 
velmi dobře připraveného Altrichterova biogramu z roku 2008. F r a n z e n ,  K. Erik – 
P e ř i n o v á ,  Helene: Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudeten-
länder im Gründungsjahr 1954. In: Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960, 
s. 219–276, zde s. 221.
9 Výběrem jen ty důležitější. K pražské německé univerzitě viz řadu prací Aleny Míškové, 
především ale Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945. Praha 2002 (nebo 
německý překlad z roku 2007) a stručněji Německá univerzita za druhé světové války. In: Dě-
jiny Univerzity Karlovy 1348–1990. IV. díl (1918–1990). Praha 1998, s. 213–231. Dále pak 
K o n r á d ,  Oto: Geisteswissenschaften an der Deutschen Universität in Prag (1938/39–1945). 
In: Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit. 
Hgg. v. K. Bayer, F. Sparing, W. Woelk. Stuttgart 2004, s. 218–248; K o l á ř ,  Pavel: Die 
Geschichtswissenschaft an der Deutschen Universität Prag 1882–1938: Entwicklung der Lehrkanzeln 
und Institutionalisierung unter zwei Regimen. In: Universitäten in nationaler Konkurrenz. Zur 
Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Hg. v. Hans Lemberg. Mün-
chen 2003, s. 85–114; t ý ž :  Eine Brutstätte der Volksgeschichte? Überlegungen zur Geschichte 
der Prager deutschen Historiographie 1918–1938 im Gesamtkontext der deutschsprachigen 
Geschichtswissenschaft. In: Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Ja-
hrhundert. Wissenschaftstraditionen – Institutionen – Diskurse. Hgg. v. Ch. Brenner, K. E. 
Franzen, P. Haslinger und R. Luft. München 2006, s. 109–135 a nejnověji Kolářovu zásadní 
dvousvazkovou knihu zaměřenou na problém univerzitní historiografie Geschichtswissenschaft 
in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag, Wien und Berlin um 1900. Leipzig 2008. K dalším 
pražským institucím kromě Lembergova textů z poznámky č. 11 viz také L o h m a n n , 
Nina: „Eingedenk der Väter, unerschütterlich treu unserem Volke!“ Der Verein für Geschichte der 
Deutschen in den Sudetenländern im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Die Deutschen 
und das östliche Europa. Aspekte einer vielfältigen Beziehungsgeschichte. Festschrift für 
Detlef Brandes. Hgg. V. D. Neutatz, V. Zimmermann. Essen 2006, s. 25–46; N e u m ü l -
l e r ,  Michael: Geschichtswissenschaft und Heimatforschung. Forschungen und Publikationen 
der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste bzw. der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften in Prag 1919–1945. In: Die böhmischen Länder in der deutschen Ge-
schichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Teil I. Ústí nad Labem 1996, s. 81–102; M í š k o -
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zdát, že pro moravskou situaci bude stačit znát vývoj v Praze s ohledem 
na centralizační tendence nacionálněsocialistického režimu a to, co se dělo 
kolem brněnské německé techniky.10 Nakonec by takový názor nebyl nijak 
překvapivý. Představě hojně nahrává okolnost, že většina tradičních insti-
tucí z dob staré rakouské monarchie setrvávajících na zemském principu 
byla nacionálněsocialistickým režimem, pokud unikla zrušení, nejen nově 
přejmenována, ale i restrukturována. Tyto instituce již nebyly mnohdy defi-
novány zaniklými hranicemi historických zemí. Názorným příkladem budiž 
Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (Spolek pro dějiny Němců 
v Čechách), který po reorganizaci a přejmenování rozšířil svou působnost 
z historické země Čechy na celé území historických českých zemí (proto 
nyní Verein für Geschichte der Deutschen in den Sudetenländern). Kupodivu 
to proběhlo bez jakéhokoliv respektu k novým vnitřním hranicím v rámci 
Velkoněmecké říše. Protože během okupace zanikl tradiční moravský 
historický spolek pro dějiny Moravy a Slezska (Deutscher Verein für die 
Geschichte Mährens und Schlesiens – dále DVGMS), zmátla tato okolnost 
Hanse Lemberga natolik, že se mylně domníval, že došlo ke sloučení obou 
zemských spolků.11 Jak ještě bude ukázáno níže, ve skutečnosti se DVGMS 
rozpustil v rámci jiné a dosud nepříliš známé Německé společnosti pro 
vědu a národnostní výzkum na Moravě.

Anton Altrichter, přestože stál několik let v jejím čele, ji ve svých 
vzpomínkách téměř úplně opominul. Zmínil ji za údajem o svém kore-
spondenčním členství v pražské Německé akademii věd v Praze (dřívější 

v á ,  Alena –  N e u m ü l l e r ,  Michael: Společnost pro podporu vědy, umění a literatury 
v Čechách (Německá akademie věd v Praze). Materiály k dějinám a inventář archivního fondu. 
Praha 1994 a M í š k o v á ,  Alena: Nacismus a Německá společnost na podporu vědy, umění 
a literatury v Československu. In: Viribus unitis – nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi 
k pětasedmdesátinám. Ústí nad Labem 2005, s. 219–230. K Heydrichově vědecké nadaci viz 
F r e m u n d ,  Karel: Heydrichova nadace – důležitý nástroj nacistické vyhlazovací politiky. SAP 
14, 1964, s. 3–38 (a německá verze Die Reinhard-Heydrich-Stiftung – ein wichtiges Instrument 
der faschistischen Ausrottungspolitik in der Tschechoslowakei 1942–1945. Informationen über 
die imperialistische Ostforschung 5, 1965, č. 3, s. 1–48); W i e d e m a n n ,  Andreas: Die 
Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag (1942–1945). Dresden 2000 (nebo český překlad z roku 
2004). K liberecké vědecké instituci viz K o n r á d ,  Ota: Die sudetendeutsche Anstalt für 
Landes- und Volksforschung 1940–1945. „Wissenschaftliche Gründlichkeit und völkische 
Verpflichtung“. In: Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960, s. 71–95; 
W e g e r ,  Tobias: Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung Reichenberg. In: 
Handbuch der völkischen Wissenschaften, s. 683–688. 
10 Německé vysoké škole technické v Brně za okupace se vedle dalších brněnských vy-
sokoškolských institucí (avšak nikoliv Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum 
na Moravě) věnuje M i k o v c o v á ,  Alena: Vědecká činnost brněnských vysokých škol za 
2. světové války. In: Věda a armáda – věda a válka (1914–2004). Sborník z mezinárodní 
konference. Praha 2006, s. 98–116.
11 L e m b e r g ,  Hans: Der Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen im 20. Jahr-
hundert. In: Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen Ländern. München 1986, 
s. 209–230, zde s. 228 (stejně to zůstalo i v českém překladu článku: Spolek pro dějiny Němců 
v Čechách ve 20. století. In: Lemberg, Hans: Porozumění. Češi – Němci – Východní Evropa 
1848–1948. Praha 2000, s. 204–225).
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Německé společnosti pro podporu vědy, umění a literatury v Českosloven-
sku) výhradně proto, aby doložila jeho vědeckou váženost prostřednictvím 
projeveného uznání německou vědeckou komunitou.12 Dodal, že vydal 
čtyři svazky jejich spisů, a tím skončil, jakoby celá vědecká společnost nic 
neznamenala a jakoby nehrála žádnou roli v organizaci německé vědy v pro-
tektorátu Čechy a Morava.13 Je však oprávněné se domnívat, že jeho údajně 
téměř dokončená historicko-etnografická práce o moravském „zapadlém 
němectví“ mohla vzniknout v jejím rámci? Mohla a měla tato společnost 
plnit funkci vědeckého nástroje nacionálněsocialistického režimu a jeho 
skrytě germanizační politiky v protektorátu Čechy a Morava? 

Pro předložené zkoumání je stěžejní zvláště druhá otázka, společně 
s doplňující otázkou, v jakém vztahu byla vůbec tato společnost k mocen-
ským strukturám režimu. Ale schází odpovědi i na mnohem základnější 
otázky. Kdy, jak a proč Německá společnost pro vědu a národnostní výzkum 
na Moravě vznikla? Jaký vztah měla k ostatním vědeckým institucím v pro-
tektorátu i v sudetské župě? Jak byla její existence přijata reprezentanty 
tradičních vědeckých institucí na Moravě, respektive v Brně?

Pokusím se v následujícím textu na většinu těchto otázek odpovědět. 
Avšak mnohé zůstane s ohledem na omezené množství archivních pramenů 
jen naznačené nebo dokonce nezodpovězené. Archiv této vědecké společ-
nosti se v závěru války ztratil a nebyl dosud nalezen. Zbývá opřít se jen 
o skromnější zdroje ve fondech zrušených brněnských spolků a společností, 
ze spolkového katastru policejního ředitelství v Brně, z fondu brněnské 
pobočky úřadu říšského protektora a nakonec i na nemálo dobových zpráv 
tištěných na stránkách protektorátního tisku.

V letech 1939–1945 se v protektorátu Čechy a Morava centralizovalo 
vědecké bádání do několika institucí. Z pohledu představitelů nacistické 
exekutivy a bezpečnostních složek SS a SD se jevila jako politicky nejdů-
ležitější Říšská nadace Reinharda Heydricha pro vědecká bádání v Praze. 
Byla to nově založená a „moderní“ instituce bez zátěže tradice, kterou oproti 
ní vykazovala ve své podstatě konzervativní učená společnost Německá 
akademie v Praze. Akademie neumožňovala se svými odděleními, voleným 
vedením a valným shromážděním přímý vliv politické moci. Naopak Heyd-
richova vědecká nadace byla od počátku zamýšlena pro plnění odborných 
úkolů, na nichž měl okupační režim eminentní zájem zvláště v souvislosti 
s národnostní a rasovou politikou v protektorátu Čechy a Morava i v dalších 
okupovaných zemích východní Evropy (např. na Ukrajině). Tomu byla 
přizpůsobena i její v podstatě hierarchická struktura s přímou vazbou na 
úřad říšského protektora a bezpečnostní službu SD. Přestože se její historie 
začíná již někdy v roce 1940, oficiálně byla Heydrichova nadace založena 

12 A l t r i c h t e r ,  A.: Was ich im Kopfe hatte, s. 47.
13 Altrichter navíc poněkud nepřesně uvedl, že byl předsedou Německé společnosti pro 
vědu a umění, k čemuž v závorce dodal: „später auch für Volkstumsforschung“. Tamtéž.
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až v létě 1942 a zahájila činnost teprve o rok později. Heydrichova nadace 
byla ovšem výhonkem až druhého sledu snah nacistického režimu pro-
vést politizaci a centralizaci německého vědeckého bádání v protektorátu 
a v sudetské župě.

Úsilí centralizovat německé vědecké bádání do služby německé, resp. 
sudetoněmecké politiky jsou mnohem staršího data a sahají do druhé 
poloviny 30. let 20. století. Mezi snahami před zánikem ČSR a vznikem 
Velkoněmecké říše, resp. protektorátu Čechy a Morava je přitom určitá 
ideová a personální kontinuita. Pozdější založení Heydrichovy vědecké 
nadace na ni ale nenavazuje. V pozadí celého úsilí stál rychlý politický 
vzestup Sudetoněmecké strany po volbách v roce 1935. Důležitou roli při 
tom sehrál Henleinův dlouholetý pověřenec pro kulturní otázky a zvláště 
pro reorganizaci vědeckých institucí českých, resp. sudetských Němců, 
mostecký archivář Kurt Oberdorffer.14 Oberdorffer usiloval od roku 1936 
o vytvoření zastřešující instituce pro všechny německé vědecké společnosti 
a spolky v Československu tak, aby byla na československém státě zcela 
nezávislá a zároveň aby byla pod plnou kontrolou a nezpochybnitelným 
vedením SdP. Veškeré vědecké bádání mělo být instrumentalizováno 
výhradně k potřebám sudetoněmecké národnostní skupiny v intencích 
Henleinovy kulturní řeči z roku 1936: „Wissenschaft ist Dienst“ a jediným 
úkolem je „dem Volke und seinem Leben zu dienen“.15 Takovou zastřešující 
organizaci se podařilo založit v červnu 1938 na slavnostním zakládajícím 
shromáždění v pražském Německém domě pod názvem Sudetendeutsche 
Forschungsgemeinschaft (Sudetoněmecké výzkumné společenství – dále 
S.F.G.).16 Také na Moravě byl její vznik přijat v některých kulturních 
spolcích národoveckého charakteru s nadšením. Mladý historik Heribert 
Weinelt vítal na stránkách časopisu spolku Deutschmährische Heimat její vznik 
s nadějí, že se vytvoří „klare wissenschaftliche Führung“, jež bude závazné pro 
všechny badatele a nepůjde jen o formálně organizační záležitost, nýbrž 
o instituci, která „auf weltanschaulicher Grundlage die gesamte Forschung straff 
ausrichtet“.17 Avšak v bouřlivých událostech pozdního léta 1938 informace 
o tom skoro zapadla. Zářijové první valné shromáždění v Litoměřicích se 
nekonalo, Oberdorffer sám byl v době stanného práva zatčen a internován 
v plzeňské věznici a politické rozuzlení v podobě mnichovské konference, 

14 Ke Kurtu Oberdorfferovi (1900–1980) nejnověji N ě m e c ,  Jiří: Kurt Oberdorffer. 
In: Handbuch der völkischen Wissenschaften, s. 444–448. 
15 H e n l e i n ,  Konrad: Sudetendeutschtum und gesamtdeutsche Kultur. Berlin-Siemens-
stadt s. d., s. 8–10.
16 Státní oblastní archiv (dále SOA) Litoměřice (pobočka Most), Župní správa Liberec, 
inv. č. 171, kart. 68, sg. 300/1, s. 34, Heslovitá zpráva o výstavbě oddělení kulturní péče 
a spolkové péče (Kultur- und Gemeinschaftspflege) z 25. 9. 1939.
17 Viz Berichte, Anregungen, Besprechungen. In: Deutschmährisch-schlesische Heimat 24, 
1938, s. 181.
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stejně jako po několika měsících následující vytvoření protektorátu Čechy 
a Morava situaci od základů změnily.

Oberdorffer přesto pokračoval v reorganizaci německých vědeckých 
institucí v sudetské župě. V úřadu říšského komisaře pro sudetoněmecká 
území vedl skupinu pro vědu a výzkum a stal se rovněž generálním pově-
řencem pro všechny vědecké instituce, od ledna 1939 jako SS-Sturmbann-
führer. Společně se svými nadřízenými usiloval do 15. března 1939 a krátce 
i poté, aby do jeho péče a pravomoci nadále spadala i veškerá kulturní 
a kulturně-politická aktivita německých příslušníků „v sudetských zemích“ 
a tudíž i německé vědecké organizace v protektorátu.18 Zřejmě se to zdálo 
v nepřehledné situaci po Mnichovu jako samozřejmé, neboť i brněnský 
Přírodovědný spolek (Naturforschender Verein in Brünn) odsouhlasil na 
valném shromáždění v prosinci 1938 rozhodnutí vstoupit do zřizované 
organizace S.F.G.19

Když ale ztroskotalo úsilí přestěhovat německé vysoké školy z Prahy 
a Brna do některého z center sudetské župy a když bylo v listopadu 1938 
Hitlerem rozhodnuto o tom, že německé vysoké školy zůstanou, kde byly, 
bylo pozvolna zřejmé, že instituce za hranicemi sudetské župy nebudou 
pod přímým vlivem správy v Liberci. Oberdorfferovým působištěm se na-
konec stala tzv. samospráva sudetské župy a její kulturní oddělení, které 
vedl od jejích počátků až do března 1945 s několika přestávkami, během 
nichž vykonával vojenskou službu u zbraní SS v Berlíně. Od vytvoření 
protektorátu Čechy a Morava tak Oberdorffer ztrácel ze své liberecké 
pozice pozvolna na vlivu na organizaci vědy v celých českých zemích a to 
především ve prospěch Kulturního oddělení úřadu říšského protektora 
a bezpečnostní služby SD v Praze. Pražská centrála SD naopak postupem 
doby získala téměř rozhodující vliv na Německé Karlově univerzitě i ně-
mecké technice v Praze, a protože odtud přirozeně vycházely podněty, také 
v organizaci nových vědeckých institucí (viz právě Heydrichova vědecká 
nadace). Přesná datace tohoto přesunu vlivu by vyžadovala další analýzu, 
avšak z dosavadních zkoumání je zřejmé, že v prvním období přibližně 
do přelomu let 1939/1940 hrálo při reorganizaci tradičních vědeckých 
institucí bývalé kulturní vedení SdP a zřejmě především Kurt Oberdorffer 
nadále směrodatnou roli.

Svědčí o tom představa, která vykrystalizovala na konci října 1939 
v hlavě Oberdorffera a zmocněnce pro organizace u úřadu říšského pro-
tektora, jistého Dr. Schrödera. Oberdorffer výsledek jejich plánu vyložil 

18 SOA Litoměřice (pobočka Most), Župní správa Liberec, inv. č. 171, kart. 68, sg. 300/1, 
s. 18, Zápis z porady s župním vedoucím (přítomen Ing. Künzel, Dr. Herr, Dr. Oberdorffer) 
z 25. 3. 1939: „Das kulturelle Schwergewicht soll und muss im geschlossenen deutschen Gaugebiet 
verbleiben, der ganze Aufbau dieses Gebietes hat daher einen starken Rückhalt für das kulturelle 
Leben des Deutschtums zu bringen.“ 
19 Moravský zemský archiv (dále MZA) Brno, Policejní ředitelství Brno, č. j. 22276, kart. 
2689, f. 158, dopis spolku policejnímu ředitelství v Brně z 12. 4. 1939.
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v dopise předsedovi brněnské učené společnosti pro vědu a umění (Deutsche 
Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst – dále DGWK), řediteli Památkového 
ústavu v Brně a docentu pro dějiny architektury a dějiny umění na brněn-
ské technice ing. Karlu Kühnovi.20 Na území bývalého předmnichovského 
Československa bylo rozhodnuto redukovat a centralizovat  německé 
vědecké instituce do pěti organizací. Hlavní instituce měly sídlit v Praze. 
Úlohu ústřední a prestižní vědecké společnosti měla naplňovat Německá 
společnost pro vědu a umění v Československu, o níž Oberdorffer hovoří 
již samozřejmě jako o akademii věd. Snaha povýšit společnost na vědec-
kou akademii byla staršího data. Přejmenování na Německou Akademii 
věd v Praze v roce 1941 bylo proto dlouho očekávaným krokem. Druhou 
institucí s centrální působností na celém území protektorátu i sudetské župy 
se měl stát pražský historický spolek. Všechny místní vlastivědné spolky 
(Landschaftsvereine) měl zastřešovat jediný svaz a navíc měly existovat dvě 
vědecké instituce regionálního dosahu v Liberci a v Brně. V kuratoriích 
obou posledně jmenovaných institucí měly zasedat místní významné osob-
nosti s rozhodujícím vlivem na vědecký program institucí a na rozdělování 
finančních prostředků.21

Měla-li se tato představa naplnit na Moravě, pak bylo nutné radikál-
ním způsobem podvázat a přeskupit vědecké a kulturní aktivity tradičně 
bohatého německého spolkového života především v Brně. Oberdorffer 
měl ve zmiňovaném dopise na mysli především tři nejvýznamnější instituce, 
jejichž existence už dříve vzbuzovala zájem vědeckých organizátorů z SdP. 
Šlo o již zmiňované instituce – Přírodovědný spolek, brněnský historický 
spolek (DVGMS) a o Německou společnost pro vědu a umění (DGWK).22 
Avšak celá reorganizace se měla dotknout v konečném důsledku mnohem 
většího počtu brněnských institucí.

Protože na základě vládního nařízení z 31. března 1939 byly všechny 
spolky v protektorátu Čechy a Morava povinny podat žádost o povolení 
činnosti, víme, že žádná ze zmiňovaných institucí nehodlala ani v nových 
podmínkách ukončit činnost. Jako první podala oznámení o pokračování 
činnosti nejstarší a světově nejznámější brněnská vědecká instituce.23 Pří-
rodovědný spolek, který si dosud dával za své hlavní úkoly prozkoumání 
přírodovědných poměrů na Moravě a ve Slezsku a podporu a šíření studia 
přírodních věd vůbec,24 byl založen již v roce 1861 a proslavil se tím, že 

20 Ke Karlu Friedrichu Kühnovi (1884–1945) viz Bibliographisches Lexikon zur Geschichte 
der böhmischen Länder. Bd. II. München 1980, s. 334.
21 SOA Litoměřice, Župní samospráva Liberec, inv. č. 244, sg. 308/4, kart. 79, Oberdorffer 
Kühnovi 30. 10. 1939.
22 Tamtéž.
23 MZA Brno, Policejní ředitelství Brno, č. j. 22276, kart. 2689, f. 158, dopis spolku po-
licejnímu ředitelství v Brně z 12. 4. 1939, podepsán předseda Schirmeisen a jednatel Fietz.
24 Takovýto účel spolku byl jmenován ve Statutech přijatých valným shromážděním spo-
lečnosti v říjnu a listopadu 1909, povolených moravským místodržitelstvím 3. 2. 1910. MZA 
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mezi jeho zakládající členy patřil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Mendel 
také na stránkách spolkového časopisu Verhandlungen des Naturforschenden 
Vereines, který se v roce 1939 dočkal již 71. ročníku, prvně publikoval 
výsledky svých objevných zkoumání.25 Přírodovědný spolek byl i v letech 
první republiky fórem odborné vědy, napojeným na významné přírodo-
vědné instituce po celém světě, členstvo se vyhýbalo politickým výstupům 
a spolku se dlouhodobě dařilo zachovávat věrnost liberálnímu duchu, který 
stál u jeho založení. Trvalo až do chvíle nejvyššího ohrožení jeho existence, 
do února 1940, než se valné shromáždění usneslo přijmout nové stanovy, 
zavádějící povinný árijský paragraf a vůdcovský princip řízení spolku a roz-
šiřující úkol spolku také o kulturní a vlastenecký aspekt.26 Pojem vůdcovský 
princip ovšem ani nové stanovy neznaly.27 Spokojily se s přepsáním pasáží 
o vedení spolku na základě dosavadních stanov, přičemž skutečně došlo 
k posílení postavení předsedy (nikoliv již prezidenta), voleného nadále 
na tři roky, před valným shromážděním a jím jmenovanou radou (dříve 
na rok voleným předsednictvem). Nově byla zavedena rovněž vazba na 
politickou moc. Avšak vliv stranicko-politických struktur byl omezen na 
nejmenší možnou míru, když se vedení spolku zavazovalo, že o výsledku 
volby předsedy bude pouze „informovat příslušného hodnostáře NSDAP“.28 
Dlouhodobě byl spolek úzce napojen na Německou vysokou školu technickou 
v Brně. Při ní působila také Chemická společnost na Německé vysoké škole 

Brno, Policejní ředitelství Brno, č. j. 22276, kart. 2689, f. 3–5, Statuten der Naturforschenden 
Vereines in Brünn mit Beschluss der Plenarversammlung am Oktober und November 1909.
25 I l t i s ,  Hugo: Die Geschichte des Naturforschenden Vereines in Brünn in den Jahren 
1862–1912. Brünn (nedat.).
26 Tato úprava stanov povolených výnosem Zemského úřadu v Brně v červnu 1940 
k čistě vědecké motivaci ještě přidávala kulturní aspekt „prohlubování lásky k domovu“ 
(„die Heimatliebe seiner Bewohner“). Bylo to patrně – možno říci – nejmírnějším výrazem 
dobové touhy a společenského tlaku podřizovat veškerou činnost kolektivistickým účelům, 
souvisejícím s nacionální (a nacionálněsocialistickou) identitou. Současně se ale v důsledku 
politických změn spolek regionálně omezoval i v činnosti napříště již jen na Moravu. Tamtéž, 
f. 162, Satzungen des Naturforschenden Vereines in Brünn.
27 Ani předseda spolku při zdůvodnění nepoužil tehdy zaběhaný a módní termín „vůd-
covský princip“. Změna stanov úřady překvapila. V zápise o ročním valném shromáždění 
z 16. 2. 1940 se o ničem kromě tradičních voleb předsednictva skutečně nemluvilo. A proto 
byla celá záležitost ještě jednou ověřována, než byly stanovy 14. 6. 1940 schváleny. To bylo 
třeba až v souvislosti s širšími integračními snahami v Brně, jež jsou předmětem našeho 
zkoumání. Předseda spolku Dr. Karel Schirmeisen podle vyšetřování policejního ředitelství 
prohlásil, že změnu stanov provedl spolek z vlastní iniciativy, nikoliv na základě nařízení 
nebo pokynu zmocněnce pro organizace u říšského protektora, a že změna byla provedena ze 
dvou základních důvodů: „že členové spolku smějí býti jen árijci, a nové stanovy dávají předsedovi 
větší pravomoc než měl dosud. Ostatní znění stanov je v podstatě stejné se stanovami dřívějšími.“ 
Tamtéž, f. 159–166, korespondence a akta ke změně stanov z 24. 4. – 14. 6. 1940. Citace je 
ze zprávy neuniformovaného strážníka Máchy z 9. 5. 1940 o předmětném výslechu Karla 
Schirmeisena.
28 „Das Wahlergebnis ist dem zuständigen Hoheitsträger der NSDAP bekanntzugeben.“ Volba 
tudíž nepodléhala žádnému schválení politických míst. Tamtéž, f. 163, Satzungen des Natur-
forschenden Vereines in Brünn.
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technické, jež patřila do struktury spolku jako samostatná podskupina.29 
V prostorách německé techniky se rovněž pravidelně konala přednášková 
činnost spolku, scházela se zde valná shromáždění a ve druhé polovině 30. 
let 20. století zde byla rovněž umístěna rozsálá spolková knihovna, čítající 
přes 50 tisíc svazků. Na jaře 1940 měl spolek kolem dvou set stálých členů, 
žijících a působících z velké části v Brně a na Moravě.30

DVGMS byl ve skutečnosti ještě o něco starší než Přírodovědný spo-
lek.31 Jako samostatný historický spolek byl založen sice teprve roku 1895, 
avšak počátek jeho působnosti se datuje k roku 1850, kdy se konstituoval 
jako historicko-statistická sekce C. k. moravsko-slezské společnosti pro 
podporu orby, přírodních nauk a vlastivědy. Spolek za dobu své existence 
kromě pravidelného vydávání spolkového časopisu vybudoval rozsáhlou 
knihovnu o 20 000 svazcích a také sbírku archiválií, která koncem 30. let 
20. století obsahovala 360 rukopisů a listin.32 V letech první českosloven-
ské republiky působil spolek jako instituce stále více tradičně spolkového 
než profesního charakteru a jeho časopis zřejmě neměl větší ambice než 
být dobrým regionálněhistorickým a vlastivědným periodikem. Proměna 
společenské a politické atmosféry v Československu po roce 1935 se pro-
jevila i v této instituci. Ze čtení zveřejněných a poměrně podrobných zpráv 
o činnosti a valných shromážděních spolku však čtenář nabude dojmu, 
že většina energie, kterou vedení spolku v následujících letech vydávalo, 
byla směřována k jedinému cíli: zachovat samotnou existenci a nezávis-
lost spolku. Dlouholetý předseda spolku, profesor německé průmyslovky 
Hans Reutter, zachytil nepřehlednost a překotnost událostí v souvislosti se 
vznikem protektorátu v povzdechnutí, „daß in diesen Zeiten der stürmischen 
Vorwärtsschreitens der Geschichte um uns die Geschichtsforschung nicht gleichen 
schritt halten konnte, zumal die Neuordnung der Verhältnisse das Interesse des 
Einzelnen voll in Anspruch nahm.“  33 Během roku 1938 se spolek smířil s plá-
ny na vznik „gemeinsame Platform für alle wissenschaftlichen Vereine – auch in 
Brünn“, za nímž můžeme odhadovat Oberdorfferovu S.F.G. Avšak důležité 

29 Tamtéž.
30 K posledním dvěma údajům viz MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění 
v Brně, kart. 98, inv. č. 4, f. 85, příloha Naturforschender Verein Brünn.
31 K dějinám spolku je literatura skromná, to co je, se koncentruje z velké části spíše na 
starší dějiny. G l a s s l ,  Horst: Mährisches Landesbewusstsein am Beispiel eines historischen 
Vereins. In: Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen Ländern. Hg. von F. Seibt. 
München 1986, s. 61–70. Analýzu článků časopisu s ohledem na medievistická bádání provedl 
K a l h o u s ,  David: Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die 
Geschichte Mährens und Schlesiens. In: Německá medievistika v českých zemích do roku 
1945. Edd. P. Soukup, F. Šmahel. Praha 2004, s. 95–105.
32 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění v Brně, kart. 98, inv. č. 4, f. 84, 
příloha Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens. 
33 Jahresversammlung am 25. Feber 1940. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die 
Geschichte Mährens und Schlesiens (dále ZDVGMS) 42, 1940, s. 41.
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bylo informovat členstvo také o okolnosti, že „die Selbständigkeit, die Erhal-
tung und ausgiebige Unterstützung dieser Vereine gewährleistet wurde“.34

Přitom nelze říct, že by vedení spolku nepřivítalo proměnu střední 
Evropy s kladnými pocity. Ač ještě v roce 1937 předseda uctivě připo-
mněl památku zemřelého prezidenta „unserer Republik“ T. G. Masaryka,35 
o dva roky později v únoru 1939 týž předseda vítal valné shromáždění 
německým pozdravem, nechal jej provolat třikráte Sieg Heil k poctě Adolfa 
Hitlera, označeného dobovým stereotypem jako „den Retter und Mehrer des 
Reiches“, a se slovy potěšení připomenul, že spolek i jeho členové nyní „die 
nationalsozialistische Weltanschauung offen bekennen dürfen“.36 Ač to dosud 
není možno potvrdit z jiných dokumentů, spolek provedl již v květnu 
1938 „nationalsozialistische Gleichschaltung“, jak Reutter tehdy veřejně 
prohlásil.37 V jiném dokumentu z protektorátní doby o spolku vedení 
uvádělo, že již od dubna 1938 byla instituce „deutsch-arisch“.38 O prosazení 
árijského paragrafu ale nešlo. Ten se stal problémem stanov (společně se 
zavedením povinného vůdcovského principu) až v únoru 1940 již za jiných 
souvislostí.39 Každopádně činnost spolku byla od podzimu 1938 několi-
krát přerušena a v druhé československé republice vyvstal navíc problém 
financování aktivit spolku, neboť bylo zřejmé, že finančně je spolek napříště 
odkázán na říšskou pomoc.40 V dlouhých měsících po vzniku protektorátu 
spolkový život až na vydávání časopisu téměř ustrnul. Jedním z uvedených 
důvodů bylo i to, že bylo nutné vyčkat rozhodnutí zmocněnce pro orga-
nizace.41 Jeho přesný výsledek není znám, avšak lze si ho představit, když 
si připomeneme Oberdorfferovu představu z konce října 1939. V ní bylo 
v českých zemích místo pouze pro jeden historický spolek. Tato představa 
se od přelomu léta a podzimu 1939 začínala realizovat. V září 1939 začala 
na základě jednání se zmocněncem pro organizace u říšského protektora 
reorganizace pražského historického spolku jako základu jednotné a v pod-

34 Bericht über die ordentliche Jahresversammlung am 26. Feber 1939. ZDVGMS 41, 1939, 
s. 40.
35 Jahresversammlung. ZDVGMS 40, 1938, s. 32. Kromě toho publikoval časopis jedno-
stránkovou poctu na Masarykovu paměť, kde si cení Masarykova vztahu k dějinám a úsilí 
o absolutní objektivitu, viz ZDVGMS 39, 1937, s. 89. Zde se již výraz „naše republika“ 
neobjevuje, jen strohé označení „československý stát“.
36 Bericht über die ordentliche Hauptversammlung am 26. Feber 1939. ZDVGMS 41, 1939, 
s. 40.
37 Tamtéž, s. 40.
38 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění v Brně, kart. 98, inv. č. 4, f. 84, 
příloha Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens.
39 Jahresversammlung am 25. Feber 1940. ZDVGMS 42, 1940, s. 41. Aniž by bylo jisté, 
zda to má přímou souvislost s tím, jak se společnost stala árijskou, klesl podle již citovaných 
výročních zpráv počet členů z 331 v roce 1937 na 288 v únoru 1939. 
40 Zpráva přesněji naznačovala: „[...] daß wir auf die Unterstützung durch die Reichshilfe, 
bezw. des Deutschen Arbeitsamtes u n b e d i n g t  angewiesen sind.“ Zvýraznění v textu originálu. 
Bericht über die ordentliche Hauptversammlung am 26. Feber 1939. ZDVGMS 41, 1939, s. 42.
41 Jahresversammlung am 25. Feber 1940. ZDVGMS 42, 1940, s. 41.
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statě profesní organizace německých historiků. Spolek byl přejmenován 
na Verein für Geschichte der Deutschen in den Sudetenländern (Spolek pro 
dějiny Němců v sudetských zemích) a přebudován přijetím nových stanov, 
které zaváděly árijský paragraf a vůdcovský princip.42 Spolek byl rovněž 
rozšířen o moravskou pobočku, takže od té chvíle obsáhl také celé území 
historické Moravy a rozbil dosavadní zemská členění historických spolků. 
Do čela moravské pobočky byl vybrán Anton Altrichter, který v té době 
působil jinak jako zemský školní inspektor pro vyšší školství na Moravě.43 
DVGMS s ním nebyl sloučen, ani okamžitě likvidován, ale byl donucen 
urychleně usilovat o spojenectví a přinejmenším formální integraci s po-
dobnými moravskými organizacemi.44

Rovněž DGWK reagovala na vládní nařízení z konce března 1939 
pozitivní odpovědí o pokračování činnosti. Společnost naopak patřila 
k poměrně nedávným pokusům německého měšťanstva o organizovanou 
podporu německé vědy a kultury na Moravě. Založena v březnu 1919, 
vyrostla z pocitu ztráty jistoty a dosavadní podpory v rakousko-uherské 
monarchii. Usilovala stát se sjednocujícím koordinátorem a centrem vě-
decky a kulturně tvořících německy smýšlejících obyvatel nejen v Brně, ale 
na Moravě vůbec, aby byla zachována kontinuita a budoucnost německé 
kultury a vědy v neznámém prostředí nově vznikajícího československého 
státu i bez případných státních subvencí.45 Přes podobný název nebyla 
společnost tak úplně moravskou obdobou pražské Německé společnosti 
pro podporu věd, literatury a umění v Československu. Základem činnosti, 
kterou si podle zaměření rozdělovalo vědecké a umělecké kuratorium, byla 
organizace přednáškových cyklů, diskusních večerů na aktuální společenská 
témata, koncertů a uměleckých výstav v brněnské metropoli i v moravských 
regionech. Od konce 20. let začala společnost pravidelně vydávat dlouho 
plánovaný soubor biografických portrétů význačných moravských a slez-
ských osobností, patřících do německého kulturního okruhu. Soubor vy-
cházel jako pravidelná měsíční nebo dvouměsíční příloha deníku Tagesbote 
pod názvem Deutschmährische Blätter, na konci 30. let přejmenovaných na 
Leistungen und Fortschritte. Společnost se nestala garantem dlouhodobých 
vědeckých projektů a výzkumů, přesto podpořila, podnítila, nebo vydala 
několik odborných knih, přičemž největšího úspěchu v německo-moravské 

42 W o s t r y ,  Wilhelm: Zur Umgestaltung des Vereins für Geschichte der Deutschen in 
Böhmen. Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte 3, 1939, s. 282–283. Viz také H r u z a , 
Karel: „Wissenschaftliches Rüstzeug für aktuelle politische Fragen.“ Kritische Anmerkungen zu 
Werk und Wirken der Historiker Wilhelm Weizsäcker und Wilhelm Wostry. Zeitschrift für 
Ostmitteleuropa-Forschung 54, 2005, s. 475–526, zde s. 509.
43 S c h r e i b e r ,  Rudolf: Aus dem Verein für Geschichte der Deutschen in den Sudeten-
ländern. Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte 5, 1941/42, s. 335–336.
44 Jahresversammlung am 25. Feber 1940. ZDVGMS 42, 1940, s. 41.
45 O tom svědčí proslovy a články, jež zazněly při založení společnosti. Viz např. MZA 
Brno, Německá společnost pro vědu a umění v Brně, kart. 98, inv. č. 1, f. 126; Tagesbote 11. 
3. 1919, Für Wissenschaft und Kunst a Die Ziele der Gesellschaft. 
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veřejnosti zřejmě dosáhly populární moravské dějiny umění Julia Leischin-
ga z roku 1932 a dějiny Brna vydané z pozůstalosti předního moravského 
historika a brněnského archiváře Bertholda Bretholze v roce 1938.46 Kromě 
toho společnost zřídila a pod vedením docenta aplikované botaniky němec-
ké techniky Hugo Iltise (kromě jiného Mendlova životopisce) provozovala 
od roku 1932 malé Muzeum Georga Mendla;47 zřídila také stipendijní 
fond pro studenty brněnské německé techniky (tzv. Waelschfond  ) a stála 
rovněž u zrodu Německé lidové univerzity v Brně (ve 30. letech nesla 
název Masarykova německá lidová univerzita). Až do přelomových let 
1937–1938 se profilovala jako instituce německo-liberálního ražení bez 
náběhů k rasovému národovectví a antisemitismu.48 Sdružovala řadu vědců, 
učenců, umělců a donátorů z německých měšťanských a podnikatelských 
kruhů, kteří byli židovského původu. Historik židovského původu Bretholz 
patřil mezi zakládající členy společnosti, ve dvacátých letech byl předsedou 
vědeckého kuratoria a během 30. let společnost reprezentoval jako její 
předseda. Zmíněná kniha o Brně byla i v roce 1940 stále propagována na 
přebalu ročenky, jemuž ovšem již druhým rokem vévodil hákový kříž.49 
Zároveň ve společnosti nevládla zřejmě ani nijak protičeská, šovinistická 
nálada. Některé aktivity naopak naznačují, že v první polovině 30. let usilo-
vala přispět k řešení česko-německého problému cestou racionální debaty 
o obtížích a možnostech společného česko-německého soužití.50

46 L e i s c h i n g ,  Julius: Kunstgeschichte Mährens. Brünn – Prag – Leipzig – Wien 
1932. B r e t h o l z ,  Bertold: Brünn. Geschichte und Kultur. Brünn 1938. Společnost 
také finančně podpořila vydání čtyř svazků Bretholzových Geschichte Böhmens und Mährens. 
Reichenberg 1921–1925. 
47 K Mendelovu muzeu viz I l t i s ,  Hugo: Das Gregor-Mendel-Museum der Deutschen 
Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn. Brünn 1932. Viz také K i r s c h ,  Otakar: 
Participace židovské komunity na rozvoji německo-moravského muzejnictví na příkladu Alfreda 
Fischela a Huga Iltise. In: Židé a Morava. Kroměříž 2009, s. 104–124. Děkuji Mgr. Otakaru 
Kirschovi, Ph.D., za laskavé zapůjčení rukopisu článku i za další přípomínky a poznámky 
k brněnským učencům.
48 A to i přesto, že podle stanov mohl být zakládajícím nebo řádným členem pouze 
„Němec“ („Deutsche“), jak se psalo ve třetím paragrafu stanov. Výklad tohoto pojmu nebyl 
až do konce 30. let 20. století rasistický (nebyl „völkisch“) a vycházel z definice národnosti 
podle jazyka, kultury a subjektivního uvědomění a rozhodnutí. Stanovy společnosti viz MZA 
Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 3, kart. 1, f. 6–7, Satzungen der „Deutschen 
Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst“. 
49 Viz zadní strana přebalu Jahrbuch 1940. Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und 
Kunst in Brünn. Sonderausdruck aus „Leistungen und Fortschritte“ 1939. Brünn 1940. Pro 
srovnání ročenka pro rok 1938 obsahovala kromě nekrologu Bertolda Bretholze také články 
o Sigmundu Freudovi a psychoanalýze.
50 V roce 1932 společnost zvala ministra Franze Spinu, profesora Německé univerzity 
v Praze, na přednášku na společností navržené téma Zusammenarbeit der Nationen – Schwie-
rigkeiten und Möglichkeiten s nadějí, že tím nevyvolá pouze živý zájem obyvatelstva, ale 
rovněž „auch gute Wirkung in der Richtung auf eine Verständigungspolitik der Nationen ausüben 
würde“. MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění v Brně, kart. 98, inv. č. 6, f. 126, 
dopis Spinovi z 5. 10. 1932 (průklep). Nechyběly ani společné aktivity s československými 
institucemi. V roce 1937 organizovala např. oslavy ke 100. jubileu narození Ernsta Macha 
společně s Elektrotechnickým svazem československým. Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1937. 



112

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Avšak změněná politická atmosféra v Československu po vzestupu 
Henleinovy SdP se nakonec projevila i ve změně kurzu společnosti náro-
doveckým směrem. Po smrti předsedy Bertolda Bretholze byl květnovou 
valnou hromadou roku 1937 zvolen architekt a profesor dějin umění 
a architektury na brněnské německé technice ing. Karl Kühn.51 Pro ne-
dostatek podrobnějších pramenů lze jen vytušit z tónu zprávy o činnosti 
ve druhé polovině roku 1938, že nový předseda pod tlakem politických 
událostí zřejmě usiloval neztratit vliv na vedení. Podobu společnosti a veš-
kerou aktivitu Kühn směroval k jedinému cíli: kormidlovat společnost do 
nových poměrů. „Wurde unsere Tätigkeit nach außen hin schon zu Beginn 
der zweiten Hälfte des Jahres stark behindert, dann durch die im Herbst einge-
tretenen politischen Verhältnisse völlig lahmgelegt, so haben wir die Deutsche 
Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn umgestellt und dadurch die 
Voraussetzungen für eine weitere ersprießliche Tätigkeit geschaffen, wie sie den 
Begriffen der Volksgemeinschaft und der Gemeinschaft der Nation im Sinne 
unserer Satzungen entspricht.“  52 Z dikce textu zveřejněného někdy na pře-
lomu let 1938/1939 přitom zaznívá jistá nechuť a poněkud vynucený status 
těchto změn. Avšak tento tón kupodivu vůbec nesouzní s nepublikovaným 
dokumentem, o málo pozdějším, který naznačuje, že vše šlo naopak bez 
problémů, jen s ohledem na tehdejší politické prostředí. Podle nezveřejněné 
zprávy o činnosti společnosti z května 1939 byla co nejrychlejší arizace 
společnosti údajně jedním z důvodů volby nového předsedy (který ale 
pravděpodobně formuloval i výše citované místo). Během května a června 
1938 byla údajně mnohokráte projednávána členy obou kuratorií, kteří 
byli árijského původu. Konečné rozhodnutí prý padlo v přítomnosti Hanse 
Lokschy, poslance za SdP (1935 zvolen za německou křesťansko-sociální 
stranu), jinak soukromého docenta pro zemědělskou rostlinnou výrobu na 
brněnské německé technice,53 a také Dr. Huberta Preibsche, brněnského 
zemského zastupitele a přísedícího zemského výboru za SdP (také zástupce 

In: Jahrbuch 1938. Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn. Sonderau-
sdruck aus „Leistungen und Fortschritte“ 1937. Brünn 1938, s. 26.
51 Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1937. In: Jahrbuch 1938. Deutsche Gesellschaft für 
Wissenschaft und Kunst in Brünn. Sonderausdruck aus „Leistungen und Fortschritte“ 1937. 
Brünn 1938, s. 26.
52 Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1938. In: Jahrbuch 1939. Deutsche Gesellschaft für 
Wissenschaft und Kunst in Brünn. Sonderausdruck aus „Leistungen und Fortschritte“ 1937. 
Brünn 1939, s. 22.
53 Hans Lokscha (1895–1975) byl docentem od roku 1929, v letech 1943–1945 pak 
působil jako mimořádný profesor pro zemědělskou rostlinnou výrobu. V letech 1921–1945 
byl také honorárním docentem pro nauku o zemědělských podnicích. Š i š m a ,  Pavel: 
Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Práce z dějin techniky a přírodních věd. Sv. 2. 
Praha 2004, s. 62 a 117, základní údaje viz také: Bibliographisches Lexikon zur Geschichte der 
böhmischen Länder. Bd. II. München 1980, s. 493. V dubnu 1939 figuroval Lokscha mezi členy 
výboru vědeckého kuratoria společnosti. MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, 
inv. č. 3, kart. 1, f. 11, oznámení o valném shromáždění z 31. 4. 1939.
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strany v dalších moravských institucích).54 Každopádně brzy po Mnichovu 
1938 byla urychleně provedena antisemitská čistka důsledným lpěním na 
stanovách (paragrafu 2 a 3), když německá příslušnost jako podmínka 
řádného nebo honorárního členství začala být interpretována důsledně 
národovecky a rasisticky („völkisch“  ) podle vzoru říšských norimberských 
zákonů. Členové společnosti byli oběžníkem z 26. listopadu 1938 vyzváni, 
aby se do osmi dnů písemně vyznali ze svého árijského němectví.55 Ari-
zační opatření způsobilo, že počet členů společnosti do května 1939 klesl 
přinejmenším o více než polovinu na 115 členů.56

Podle zmiňované zprávy z května 1939 vidělo nové vedení v čele 
s Karlem Kühnem smysl a úkoly DGWK následovně: „durch die besondere 
Pflege der volksdeutschen Wissenschaft, Kunst und Kultur in mährisch-schlesischen 
Raum die Eingliederung der Gesellschaft in das Program der ostdeutschen Kutur-
politik zu vollziehen.“  57 To byl program, který nepovstal pouze v důsledku 
vytlačení neárijských členů společnosti, nýbrž naznačoval, že společnost 
byla odhodlána k širším strukturním reformám. Dosavadní nepolitičnost, 
zmiňovaná ve druhém paragrafu stanov, byla opuštěna,58 neboť prosadit 
se v konkurenci kulturně-vědeckých institucí v nacionálněsocialistickém 
Německu bylo možné pouze pod podmínkou politického angažmá, např. 
v rámci režimní kulturní politiky na „německém východě“.

Návrh vnitřní reformy společnosti byl představen a zřejmě i prosa-
zen rovněž někdy v pozdním jaru nebo počátkem léta 1939.59 Reforma 

54 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 38–41, zde f. 40, 
Kurzbericht über die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn 
(průklep s datací květen 1939). K osobě Huberta Preibsche (1892–1959) jen základní data 
v Biografickém slovníku českých zemí. Heslář – část III. Praha 1999, s. 296.
55 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 43, oběžník 
společnosti z 26. 11. 1926: „Deutscher ist Jeder [sic!] deutschen oder artverwandten Blutes, der 
sich zum Deutschtum bekennt und durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in 
Treue dem deutschen Volk zu dienen. /Deutschblütig ist, wer von vier Grosseltern deutschen oder 
artverwandten Blutes abstammt./ Im Zweifel ist diejenige Auffassung massgebend, die im Deutschen 
Reich der Verleihung des Reichsbürgerbriefes entsprechen würde.“
56 Ke konci roku 1938 uvádí zpráva z činnosti 105 členů (Aus unserer Tätigkeit im Jahre 
1938. In: Jahrbuch 1939, s. 22), ke konci následujícího roku pak výroční zpráva o činnosti 
uváděla 109 členů (Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1939. In: Jahrbuch 1940, s. 35). Přestože 
se kolem poloviny 30. let počet členů společnosti pohyboval se sestupnou tendencí, ještě 
koncem roku 1934 měla společnost 365 členů. Pozdější čísla nemám prozatím k dispozici. 
MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění v Brně, kart. 98, inv. č. 1, kart. 1, f. 4, 
zpráva o činnosti za rok 1934. 
57 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 38–41, zde f. 40, 
Kurzbericht über die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn 
(průklep s datací květen 1939).
58 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 3, kart. 1, f. 6–7, Satzungen 
der „Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst“: „Die Gesellschaft ist eine unpolitische und 
bezweckt die Sicherung, Zusammenfassung und Förderung der deutschen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Arbeit, sowie der Volkserziehung.“
59 Text projevu s plánem reformy (bez datace) se dochoval v průklepu, svorkou připoje-
ném k průklepu krátké zprávy o činnosti z května 1939. Nedochoval se žádný doklad, který 
by vyjasnil, kdy, kde a při jaké příležitosti byl proslov s plánem reformy přednesen. Mohlo 
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vycházela z ostré kritiky dosavadní dvacetileté činnosti60 a jejího příliš 
spolkového a příliš málo vědeckého charakteru. Kühn, který byl pravdě-
podobným autorem reformního návrhu, si představoval, že společnost by 
měla usilovat o větší vědecké směřování.61 Současně se měla stát centrem 
(„Zentralstelle“  ) veškeré kulturní činnosti na Moravě, všeho duchovního 
pohybu v Brně, v německých moravských jazykových ostrovech a na Moravě 
vůbec. Aby se takovým centrem mohla společnost stát, bylo z ní třeba prý 
učinit specializované evidenční místo pro sběr a uchovávání všeho, co se 
ve vědecké a kulturní rovině na Moravě odehrávalo a odehrává v minulosti 
i v přítomnosti. Společnost se měla také stát spojovacím článkem mezi všemi 
moravskými kulturními svazy a spolky a podílet se na jejich činnosti.

Vedení společnosti tak v podstatě uvažovalo vybudovat instituci, která 
trochu napodobovala neuskutečněné plány Oberdorfferovy S.F.G. z minu-
lého roku. Usilovalo vytvořit koordinující instituci veškeré německé vědy 
a umění na Moravě. Na rozdíl od neuskutečnivší se S.F.G. ale nehledala 
napojení na politickou stranu, nekoordinovala svůj postup s centrálou 
vědeckých organizací ve Velkoněmecké říši (Nordostdeutsche Forschungsge-
meinschaft) a už vůbec neaspirovala na centralizační nárok v celých českých 
zemích. Místo toho formulovala program sice antisemitského a integrálně 
národoveckého, ale ve své podstatě německého moravského zemského 
patriotismu.

Reforma ovšem vyžadovala úpravu struktury společnosti. V rámci 
obou stávajících kuratorií bylo proto navrženo vytvořit řadu odborných 
skupin, které neměly konkurovat spolkům podobného nebo příbuzného 
zaměření, ale naopak s nimi měly úzce spolupracovat a získávat od nich 
materiál k evidenci. Návrh předpokládal, že stejně půjde z velké části 
o tytéž osoby („die gleichen Kamaraden“  ).62 V rámci vědeckého kuratoria 
mělo být zřízeno celkem 14 odborných skupin z velké části historického 
a kulturněhistorického zaměření (obecné dějiny, pravěk a geologie, stavební 
dějiny, dějiny umění, dějiny hudby, dějiny literatury a německého básnic-
tví, politické dějiny, biografie učenců a umělců, přírodní vědy, technické 
vědění, otázky výchovy, ochrana památek a rodného domova, etnologie 

se tak stát již na valném shromáždění 31. 3. 1939, kdy bylo zvoleno nové vedení. Spojení 
s květnovou zprávou mohlo být jen náhodné. Reforma ovšem zřejmě byla schválena a člen-
stvo o ní patrně informováno bylo, protože v červnu 1939 byl vydán oběžník, který členy 
žádal zasílat v měsíčních nebo dvouměsíčních intervalech bibliografické citace k různým 
moravským vědeckým a kulturním událostem do sbírky pramenného materiálu. Právě sbírka 
bibliografických informací byla jádrem reformy. MZA Brno, Německá společnost pro vědu 
a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 57, oběžník z června 1939.
60 „[…] so erscheint mir trotz der Schwierigkeiten der Zeitläufe das Ergebnis kein allzu reiches. 
[…] dass für die Erforschung des mährisch-schlesischen Kulturraumes hätte mehr geschehen können.“ 
MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 31–37, Vorschläge für 
die innere Umgestaltung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn.
61 Tamtéž. Následující pasáže rovněž parafrázují obsah dokumentu.
62 Tamtéž, f. 34.
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a etnografie, muzejnictví a sbírky umění), v uměleckém kuratoriu měly být 
zřízeny pouze skupiny čtyři (výstavnictví, podpora umění, architektura, 
stavebnictví a otázka sídel a bydlení). Na rozdíl od prvorepublikového 
období byl jako nový podnět položen důraz také na dosud opomíjenou 
oblast politických dějin, neboť „die grossen politischen Ereignisse in letzter Zeit 
sollten nicht spurlos an unserer Arbeit vorübergehen“. Předseda Kühn se za to 
postavil svým osobním názorem, protože zřejmě převládalo přesvědčení, 
že podobná činnost nemá jako dosud být náplní činnosti DGWK: „Ich bin 
der Meinung, dass wir zumindest die persönlichen Daten der führenden Männer 
der volksdeutshen Politik zu sammeln und zu verzeichnen müssen.“  63 V rámci 
vydáváných Leistungen und Fortschritte už byl ostatně předsedou Kühnem 
dříve prosazen oddíl, rozšiřující dosavadní kulturněhistorické biogramy 
o životopisná líčení význačných politických osobností na Moravě.64 V jinak 
germanocentrickém textu je pozoruhodná i jediná a poměrně opatrná zmín-
ka o Češích, která deklarovala jako „selbstverständlich, daß von sachkundigen 
Bearbeitern auch das kulturelle Leben der Tschechen erfasst wird“.65

V čele každé skupiny měl stát vedoucí, jejich jména ovšem ještě 
z velké části nebyla určena.66 Činnost skupin měla být zorganizována tak, 
že vedoucí skupiny vybere členy podle svého uvážení k přípravě biblio-
grafických a odborných zpráv, posudků, podnětů, biogramů význačných 
postav z daného oboru, záznamů o událostech apod.67 Všechny informace 
měly být evidovány a tříděny v rozsáhlé sbírce a kartotéce. Seznam sesbí-
raného materiálu měl být nakonec publikován pro další široké badatelské 
využití.68

Forma takového politického angažmá byla ovšem na svou dobu 
nevýrazná a příliš tradiční. Svým centralizačním úsilím Kühnova reforma 
také zasahovala do reorganizace struktury vědeckých institucí v českých 
zemích, jak byla utvářena v plánech politických míst v Praze a Liberci. 
Rozhodnutí, které přišlo 14. září 1939 od zmocněnce pro organizace 
u říšského protektora, přesto nepřikázalo likvidaci DGWK, ale umožnilo „bis 
auf weiteres“ pokračovat v činnosti. Společnosti bylo také ponecháno právo 
disponovat většinou majetku. Jen studijní stipendijní fond (tzv. Waelschfond ) 

63 Tamtéž, f. 34.
64 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 38–41, zde 39, 
Kurzbericht über die Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn 
(průklep s datací květen 1939).
65 MZA Brno, Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 4, kart. 1, f. 31–37, zde f. 33, 
Vorschläge für die innere Umgestaltung der Deutschen Geselschaft für Wissenschaft und Kunst in 
Brünn.
66 Pouze několik skupin mělo navrženo svého vedoucího: tři skupiny (dějiny umění, 
stavební dějiny, biografie učenců a umělců), které měl vést Kühn; obecné dějiny – prof. 
Dr. Bruno Beier; pravěk a geologie – Dr. Schirmeisen; přírodní vědy – prof. Dr. Strecker. 
Tamtéž. 
67 Tamtéž.
68 Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1939. In: Jahrbuch 1940, s. 35.
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byl odebrán a včleněn pod hlavičkou Stiftung für Studenten der Deutschen 
Technischen Hochschule in Brünn pod plnou kontrolu nacionálněsocialistické-
ho studentstva Deutsche Studentenwerk in Brünn.69 Avšak použitá formulace 
„bis auf weiteres“ otvírala prostor pro pochyby, nakolik je toto pozitivní 
rozhodnutí definitivní.

S vědomím této neurčitosti četl Karl Kühn dopis z Liberce. Oberdorf-
fer mu na konci října 1939 jasně sděloval, k jaké představě vedly porady 
v Praze. Tradiční moravské instituce musely zásadně změnit dosavadní 
podobu, neboť bylo třeba Oberdorfferovými slovy za každou cenu zabrá-
nit „eine Abschnürung Brünns durch die Fortführung von Vereinen, die ohne 
entsprechendes Echo inerhalb der Landschaften der Sudetendeutschen sind“.70 
V Brně, stejně jako v Liberci, bylo místo pouze pro jednu, ale všeobecně 
respektovanou vědeckou regionální instituci. Zatímco ale liberecká insti-
tuce pod označením Sudetendeutsches Anstalt für Landes- und Volksforschung 
(Sudetoněmecký ústav pro zemské a národní bádání) vznikla plynule roz-
šířením jediné starší liberecké vlastivědné společnosti (Anstalt für sudeten-
deutsche Heimatforschung), byla situace v Brně složitější právě díky pluralitní 
atmosféře vzájemně nezávislých a o samostatnost usilujících organizací, 
které se opíraly o vysokoškolské prostředí německé techniky (sudetoně-
mecký ústav v Liberci do jisté míry suploval v sudetské župě neexistující 
vysokou školu i vědeckou instituci typu učené společnosti). Oberdorffer 
si složitost brněnské situace uvědomoval a Kühnovi připomněl z vlastní 
zkušenosti, že dřívější úvahy o reorganizaci vědy na Moravě ztroskotaly 
„nur an gewissen liberalen Widerständen“. Možnost napojení na vídeňské 
instituce nepřicházela v úvahu, protože napojení na Vídeň by vedlo ke 
snížení zvláštního postavení brněnských institucí a v konečném důsledku by 
způsobilo jen odliv vědy z Brna. To neodpovídalo Oberdorfferovu názoru, 
že badání o „sudetských územích“ musí být zaměřeno na celé „sudetské 
země“. Nenabízelo se tak žádné lepší řešení než jím navržený projekt: 
smířit se za určitých závazných podmínek s centrálními institucemi pro 
celé historické země v Praze (v jejich rámci prosazovat více hlas zástupců 
Moravy a Slezska), nechat v Brně kolem stávajícího majetku a vědeckého 
materiálu zřídit jejich zvláštní moravská pracoviště (nebo sesterské spolky) 
a brněnský historický spolek sloučit konečně s DGWK do jedné na cent-
rální organizaci nezávislé instituce. Na druhou stranu Přírodovědný spolek 
si měl v Oberdorfferově představě i díky úzkému propojení s brněnskou 
německou technikou ponechat samostatnost, ba měl být dokonce posílen 
o menší brněnský spolek (Lehrerbund für Naturkunde in Brünn). Tyto 
změny brněnskému prostředí měly umožnit uchovat spolkový charakter 

69 Tamtéž.
70 SOA Litoměřice, Župní samospráva Liberec, inv. č. 244, sg. 308/4, kart. 79, Oberdorffer 
Kühnovi 30. 10. 1939.
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obou zbylých institucí, který centrální instituce v Praze mohly s ohledem 
na členstvo, rozeseté na velkém prostoru, naplňovat jen formálně.71

Oberdorfferova představa znamenala upravit Kühnovy plány, neboť 
bylo třeba posílit integrační snahy moravských institucí. Místo vnitřní 
přestavby společnosti tak začala „knapp vor Jahresende“ roku 1939 první 
konkrétní vyjednávání mezi různými brněnskými institucemi, překvapivě 
včetně Přírodovědného spolku, ale také spolku národovecké vlastivědy 
Deutschmährische Heimat a svazu německých žurnalistů a spisovatelů 
(Deutsche Journalisten und Schriftstellerverein für Mähren und Schlesien).72 
Je pravděpodobné, že tato jednání byla opět v plné režii Brna, respektive 
bez koordinace s pražským zmocněncem pro organizace u úřadu říšského 
protektora. V čase, kdy začala, totiž již spolek Deutschmährische Heimat 
úředně neexistoval.73 Teprve v polovině roku 1940 bylo rozhodnutí o li-
kvidaci zrušeno a spolek mohl oficiálně znovu jako samostatný vykonávat 
činnost.74

Kühnovým partnerem ve vedení jednání byl Heinz Schroeten, vedoucí 
dolnorakouského župního úřadu NSDAP v Brně. 6. února 1940 spolu pro-
brali sloučení vědeckých institucí, k čemuž si Schroeten vyžádal informace 
o všech v úvahu přicházejících brněnských institucích.75 Dne 22. února 1940 
Kühn písemně informoval, že jde o pět výše zmíněných institucí, které se 
sjednotily s DGWK a uznaly ji jako „vrcholnou organizaci“, u níž se měla 
vybudovat také jednotná kancelář a sloučená knihovna. Pro stranické 
orgány bylo zřejmě nejdůležitější, že takto centralizované a integrované 
brněnské spolky by bylo možno usměrňovat, kontrolovat a úkolovat, takže 
by se DGWK mohla stát také „ein brauchbares politischen Instrument für eine 
geregelte wissenschaftliche Forschung in mährischen Raum“.76 Citovaný dopis 
dobře ilustruje obavu brněnských institucí z úplného zániku. Stále širší 
nabídka jejich vědeckých aktivit k politickému využití byla tak motivována 
úsilím o záchranu. V závěru Kühn za všechny organizace v podstatě prosí 

71 Tamtéž.
72 Aus unserer Tätigkeit im Jahre 1939. In: Jahrbuch 1940, s. 35.
73 Koncem září 1939 bylo v Praze vydáno nařízení o ukončení jeho činnosti, konfiskování 
a rozdělení jeho majetku ve prospěch jedné vídeňské a jedné severomoravské organizace 
a byl nařízen výmaz z katastru spolků. MZA Brno, B 26 Policejní ředitelství Brno, č.j. 22275, 
kart. 2688, f. 220, policejní ředitelství zemskému úřadu 6. 2. 1940 a f. 221, policejní ředitel-
ství říšskému protektorovi, zmocněnci pro organizace z 31. 7. 1940. Informace o rozhodnutí 
zmocněnce pro organizace došla na policejní ředitelství teprve 3. 2. 1940!
74 MZA Brno, Policejní ředitelství Brno, č.j. 22275, kart. 2688, f. 225, zemský úřad poli-
cejnímu ředitelství z 3. 9. 1940. Zrušení předchozího rozhodnutí o likvidaci a konfiskaci bylo 
datováno 27. 4. 1940 a dalším výnosem z 19. 8. 1940 bylo rozhodnutí o další samostatné 
existenci spolku.
75 MZA Brno, G 98 Německá společnost pro vědu a umění, kart.1, inv. č. 4, f. 81–82, 
průklep dopisu H. Schroeterovi z 22. 2. 1940. Jednalo se v této chvíli pouze o vědeckou 
část. Spojení s Moravským uměleckým spolkem se pro neshody a napětí naproti tomu dosud 
nezdařilo.
76 Tamtéž.
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stranického vedoucího, aby informace vzal na vědomí a prosadil svůj vliv 
při reorganizaci spolkového života na Moravě. Kühn postavil svou argumen-
taci chytře také na okolnosti, že se v případě brněnské společnosti jednalo 
o jedinou vědeckou instituci tohoto druhu, která se nacházela v působnosti 
dolnorakouské stranické župy. A její zrušení by podle Kühna poznamenalo 
těžkou ránou kulturní činnost moravských Němců.77

Další vývoj směřoval v základních intencích dopisu. Došlo ale k ně-
kolika změnám, které nakonec původní představu ve třech následujících 
letech úplně proměnily a způsobily, že jednotlivé instituce ztratily svou 
dosavadní samostatnost a rozpustily v jednotlivých odděleních nové or-
ganizace. Dlouho tomu nic ale nenasvědčovalo, i když bylo rozhodnuto, 
že zastřešující organizací nebude sama DGWK, ale národně-politická or-
ganizace Bund deutscher Osten (dále BDO), úzce provázaná s NSDAP, jež 
nyní převzala iniciativu. 10. května 1940 se Přírodovědný spolek, DVGMS, 
DGWK, Deutschmährische Heimat a s nimi také vzdělávací spolek Urania 
sloučily v rámci BDO.78 26. června 1940 se pak uskutečnila valná hromada 
DGWK, na níž byla společnost za přítomnosti krajského vedoucího Bund 
deutscher Osten Fritze Ziffera jednohlasným rozhodnutím přítomných pře-
jmenována na Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung 
in Brünn (dále DGWVB).79 Společnost byla zároveň vřazena do organizace 
BDO v rámci zvláštního „pracovního společenství“ („Arbeitsgemeinschaft“  ), 
kam patřily i všechny ostatní brněnské instituce. Dosavadní předseda 
DGWK byl pověřen komisařským vedením společnosti.80 A tak téměř 
všechno dosud zdánlivě odpovídalo představě z února 1940. VDGMS své 
členy informoval zveřejněním oznámení v povzneseném duchu, že pod 
lehce upraveným názvem Deutscher Verein für Geschichte und Heimatkunde 
Mährens und Schlesien spolek v roce 90. výročí činnosti „wird auch im 
Zuge der Veränderungen im Vereinswesen w e i t e r  b e s t e h e n  b l e i b e n “ 
(zdůrazněno v originále). Na oznámení nechyběly ani další informace, 
například o včlenění do BDO. Údaj o zřízení pracovního společenství pro 
vědu a národnostní výzkum byl nicméně napsán nejmenším písmem.81 
Zastoupené instituce „pracovní společenství“ v rámci BDO vnímaly jako 
„zastřešující organizaci“, která měla dosavadním spolkům pomáhat lépe 
zastupovat zájmy brněnské vědy a získávat nezbytné finance k pokračování 
v tradiční a více méně samostatné činnosti.

77 Tamtéž.
78 MZA Brno, B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 5139, inv. 
č. 722, kart. 65, předseda spolku Deutschmährische Heimat krajskému vedoucímu BDO Zifferovi 
3. 7. 1941.
79 MZA Brno, G 98 Německá společnost pro vědu a umění, inv. č. 3, kart. 1, informace 
o valné hromadě pro policejní ředitelství z 1. 7. 1940. 
80 MZA Brno, B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 5148, inv. 
č. 733, kart. 66, Volksdeutsche Abendblatt 90, 1940, č. 153 (4. 7.).
81 ZVGMS 42, 1940, s. 45.



119

C E N T R A L I Z A C E  N Ě M E C K É …

Oproti nim krajské vedení BDO vycházelo z představy, že „pracov-
ní společenství“ je tou skutečnou novou Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung.82 Někdy v květnu 1941 byl do čela jmenován vládní 
rada Anton Altrichter, podle brněnské služebny SD politicky bezvýhradně 
spolehlivý člověk vhodný pro vedoucí postavení,83 který byl pověřen mimo 
jiné komisařským řízením moravské Zemské a univerzitní knihovny, aby ji 
cenzorsky očistil od protiněmeckých a nacionálnímu socialismu ideologicky 
nepřátelských knih.84 To vyvolalo spor o postavení a kompetenci s dosavadním 
komisařským vedoucím Kühnem, které byly vyřešeny tím, že Kühn byl určen 
Altrichterovým zástupcem.85 Kühn a dosavadní vedení staré DGWK byly 
ale od dalšího směřování odstaveni na druhou kolej. V návrhu na rozpočet 
pracovního společenství na účetní rok 1941 dokonce GDWK figurovala 
opět pod starým názvem.86 Pracovní společenství bylo ostatně rozčleněno 
do pracovních skupin podle jednotlivých oborů vědění, v nichž působily 
dosavadní spolky, pracující nadále v duchu své tradice – „soweit dies inhalt-
lich möglich ist“.87 Kromě nich se však již během prvního roku života začaly 
utvářet nové pracovní skupiny získáváním vhodných spolupracovníků. Ve 
zmiňovaném návrhu rozpočtu se objevila skupina pro národnostní výzkum 
(Volkstumsforschung). Její vlivné a možná ústřední postavení naznačuje jméno 
jejího vedoucího, kterým nebyl nikdo jiný než Altrichter.88

82 Tento název je uveden v různých dokumentech, např. také MZA Brno, B 251 Říšský 
protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 5148, inv. č. 733, kart. 66, Ziffer úřadu 
říšskému protektorovi 7. 7. 1941 nebo tamtéž, sg. 5139, inv. č. 722, kart. 65, předseda spolku 
Deutschmährische Heimat krajskému vedoucímu BDO Zifferovi 3. 7. 1941.
83 Závěr posudku zněl: „Dr. Altrichter ist äusserst gewissenhaft und unbedingt zuverlässig. Er 
ist zurückhaltend; das ‚Wort mehr sein als Schein‘ trifft auf ihn in hohen Masse zu. Infolge seiner 
hohen geistigen Fähigkeiten ist er für eine führende Stellung geeignet.“ MZA Brno, B 251 Říšský 
protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 4254, inv. č. 592, kart. 52, posudek brněnské 
služebny SD na A. Altrichtera z 31. 1. 1940 (opis).
84 MZA Brno, B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 4254, inv. 
č. 592, kart. 52, státní sekretář říšského protektora K. H. Frank (pověřen Csula) jmenuje 
24. 7. 1940 Altrichtera komisařem zemské a univerzitní knihovny. V Praze podobnou funkci 
pro Univerzitní knihovnu (dnešní Národní knihovnu) vykonával historik Heinz Zatschek. 
V Zatschekově pozůstalosti je i korespondence s Altrichterem, v níž Zatschek na Altrichte-
rovu prosbu dával konkrétní rady, jak při revizi, cenzuře a ideologickém čištění knihovny 
postupovat. Archiv AV ČR, Pozůstalost Heinz Zatschek, inv. č. 52, kart. 3, korespondence 
z července a září 1940. K Heinzi Zatschekovi nejnověji obsáhle viz H r u z a ,  Karel: 
Heinz Zatschek (1901–1965). „Radikales Ordnungsdenken“ und „gründliche, zielgesteuerte 
Forschungsarbeit“. In: Österreichische Historiker 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in 
Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. 
Hg. von K. Hruza. Wien 2008, s. 677–792.
85 MZA Brno, B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 5148, inv. 
č. 733, kart. 66, Kühn Zifferovi 31. 5. 1941 a Altrichter Zifferovi 8. 6. 1941, v němž Altrichter 
dává souhlas s Kühnem jako se zástupcem.
86 Tamtéž, Jahresvorschlag der Arbeitsgemeinschaft „Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung“ in Brünn.
87 Tamtéž, Ziffer úřadu říšskému protektorovi 7. 7. 1941.
88 Tamtéž, Jahresvorschlag der Arbeitsgemeinschaft „Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung“ in Brünn.
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Ani jednotlivé stále značně autonomní spolky, ani BDO však ze svých 
zdrojů nedokázaly dát dohromady dostatek financí, pokud mělo dojít 
k požadovanému rozšíření činnosti. Ziffer se skutečně snažil získat další 
zdroje a v korespondenci s pražskými úředníky úřadu říšského protektora 
požadoval poměrně velký obnos 21 tisíc RM (z celkového rozpočtu 70 
tisíc RM) z fondu pro podporu němectví.89 Politická využitelnost instituce, 
především s ohledem na „národněpolitické plánování v moravském pro-
storu“, mu sloužila jako hlavní argument, přičemž Altrichterova osobnost 
v čele společnosti měly být zárukou zdaru.90

Výsledkem přibližně dvouletého vývoje srůstání brněnských institucí 
byla konstituce „pracovního společenství“ do právně formalizovaného 
spolku znovu pod označením Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volksforschung in Mähren (dále DGWVM). Koncem března 1942 byly přijaty 
stanovy nové společnosti.91 Vznikla tak nová a jediná ústřední instituce, 
která již nepředpokládala nezávislou existenci tradičních spolků. Ty byly 
pouze vyjmenovány ve stanovách jako ty, z nichž společnost povstala.92 
Představitelé DVGMS nedokázali skrýt jisté rozčarování z toho, jaký směr 
nabrala reorganizace brněnské vědy, „die ohne besonderes Ansuchen von unse-
rer Seite durch den Reichsprotektor erfolgte.“  93 K dotvoření obrazu atmosféry 

89 Tamtéž, Ziffer úřadu říšskému protektorovi 7. 7. 1941. Úřad říšského protektora 
velmi přivítal brněnské sjednocení vědeckých institucí, nicméně z požadovaných 21 tisíc 
RM přidělil pouze méně než polovinu (10 tisíc RM). Ziffer získal z jednání v Praze dojem, 
že podpora společnosti je zajištěna. Tamtéž, Zifferova zpráva z 9. 8. 1941 ve věci „Mittel für 
die ‚Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung‘ in Brünn“. 80 % z těchto 10 tisíc RM 
přitom bylo vyplaceno z peněz protektorátního Ministerstva školství a lidové kultury, 20 % 
z prostředků ÚŘP. Tamtéž, úřad říšského protektora pracovnímu společenství Gesellschaft für 
Wissenschaft und Volkstumsforchung 6. 9. 1940. 
90 Tamtéž, Ziffer úřadu říšskému protektorovi 7. 7. 1941. Celý citát: „Ich bemerke noch, 
daß die Tätigkeit der nunmehr vereinigten wissenschaftlichen Vereine sehr weitgehend auch für die 
politische Arbeit und insbesondere für die volkspolitische Planung in diesem Raume von Wert ist 
und bei einiger Lenkung, wie sie durch die Person des Ihnen auch bekannten Oberschulrates Prof. 
Dr. Altrichter gegeben ist, zu einem der wertvollen Bestandteile der weiteren Arbeit werden kann.“
91 Stanovy byly povoleny v Praze 26. 3. 1942 říšským protektorem, zmocněncem pro 
organizace (podepsán K. Böhm). Viz Satzungen der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft 
und Volkstumsforschung in Mähren. Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 44, 
1942, s. 272–275. Tyto stanovy byly o půl roku později revidovány, když byl nově upraven 
paragraf 6, který přidával na první místo v badatelské radě zástupce moravského zemského 
viceprezidenta. Tyto byly datovány v Praze 25. 2. 1943. Podle ručních přípisů na exempláři 
byly přijaty výnosem zmocněnce pro organizace u říšského protektora 15. 1. 1943. Viz MZA 
Brno, B 26 Policejní ředitelství Brno, č.j. 17014/46, kart. 3151, Satzungen der Deutschen Ge-
sellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren.
92 K těm pěti dosud zmíněným přibyl ještě spolek Paul Strzemcha-Kirsch-Gemeinde.
93 Vereinsnachrichten. Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 44, 1942, 
s. 124. Spolky byly formálně zlikvidovány a vymazávány ze spolkového katastru až na konci 
února a počátkem března 1943. MZA Brno, B 26 Policejní ředitelství Brno, č.j. 22237, kart. 
2688, záznam o zrušení spolku a výmazu ze spolkového katastru. Zrušení a likvidace proběhla 
na základě výnosu říšského protektora z 26. února 1943. 9. března byl VGDMS vyškrtnut 
ze spolkového katastru. Ostatní spolky byly patrně likvidovány ke stejnému datu. Platí to 
přinejmenším pro Naturforschender Verein (tamtéž, č.j. 22276, kart. 2689, f. 1–2) a Deutsch-
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stačí ještě ocitovat strohou formulaci oznámení záležitosti z úst posledního 
předsedy, kterou přednesl na posledním valném shromáždění spolku 26. 
dubna 1942: „Wir liquidieren den Verein, der gerade heuer auf seinen 90jähri-
gen Bestand eine stolze Rückschau halten kann. Vom Herrn Reichsprotektor 
erhielten wir bereits die Anweisung als Abteilung Geschichte und Landeskunde in 
die ‚Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren‘ 
zugestellt.“  94 Na druhou stranu Přírodovědný spolek viděl v instituci nadále 
především „zastřešující organizaci“, která existenci spolku postaví „auf eine 
absolut sichere Basis“  95 a pochvaloval si, že v rámci instituce je mu zachována 
nadále výjimečně rozsáhlá samostatnost, což se projevilo v názvu oddělení, 
kde zůstal na prvním místě starý název spolku.96

Hlavním úkolem DGWVM bylo podle stanov všestranné studium 
země a lidu Moravy a její minulosti. Hned druhý paragraf stanov přitom 
upozorňoval, že přednostně mají být zpracovávány úkoly, které se jevily 
jako důležité „aus volkspolitischen oder wirtschaftlichen Gründen“.97 Nárok 
politiky se tak podařilo prosadit přímo do stanov. Ostatně politika nacio-
nálněsocialistické strany a státu měla skutečně přímý vliv na všechny stupně 
společnosti. Předseda byl určen a jmenován župním vedoucím NSDAP.98 
Předsedovi stála po ruce badatelská rada složená ze zástupce moravského 
zemského viceprezidenta,99 ze zástupců NSDAP nebo jejich odnoží (zemský 
zástupce krajského vedoucího NSDAP v Brně, krajský vedoucí nacionálně-
socialistického svazu učitelů, vedoucí svazu docentů při německé technice 
v Brně), z rektora německé techniky v Brně a z vedoucích pěti oddělení 
společnosti. Ti byli rovněž jmenováni se souhlasem příslušného krajského 
vedoucího NSDAP. Kromě toho mohl župní vedoucí jmenovat ještě další 
čtyři osoby podle svého uvážení. NSDAP tak měla zajištěn rozhodující vliv 
na všechny zásadní otázky včetně formulace všeobecných cílů a plánování 
výzkumu, pracovního programu i rozpočtu. Radě také příslušelo zřízení 
a rušení vědeckých oddělení nebo změna stanov.

mährische Heimat (tamtéž, č.j. 22275, kart. 2688, f. 1–2). Druhé dva spolky byly vymazány 
k 11. 3. 1943. Rozhodnutí o ostatních spolcích jsem neměl k dispozici.
94 Vereinsnachrichten. Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 44, 1942, 
s. 123.
95 Tätigkeitsbericht für das Jahr 1940. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in 
Brünn 73, 1941, s. III.
96 Tätigkeitsbericht für das Jahr 1941. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in 
Brünn 74, 1942, s. III.
97 MZA Brno, B 26 Policejní ředitelství Brno, č.j. 17014/46, kart. 3151, Satzungen der 
Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren.
98 Již 26. září 1942 přesně určil a jmenoval župní vedoucí NSDAP Dr. Hugo Jury Antona 
Altrichtera prvním a nakonec také posledním předsedou. MZA Brno, B 26 Policejní ředitel-
ství Brno, č.j. 17014/46, kart. 3151, dopis Altrichtera policejnímu ředitelství v Brně z 10. 3. 
1944.
99 Ten se do badatelské rady dostal až v rámci nové úpravy stanov z počátku roku 
1943.
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Stanovy říkaly, že DGWVM se členila do pěti samostatných oddělení. 
Dvě vznikly ze zaniklých spolků a tři vznikly úplně nově. S ohledem na do-
savadní autonomii spolků bylo zvlášť ustanoveno, že oddělení jsou pouhými 
vnitřními orgány společnosti. Dřívější VGDB tedy působil jako oddělení 
dějin a vlastivědy a přírodovědný spolek jako „Abteilung für Naturforschung“. 
V názvech těchto dvou oddělení figuroval odkaz na jejich původce.100 Mezi 
třemi novými odděleními bylo již zmiňované Altrichterovo oddělení pro 
národnostní výzkum, nově pak i oddělení pro prehistorii101 a oddělení pro 
výzkum umění (označené novotvarem „Kunstforschung“  ).

Pokud nebude nalezen zbytek archivu společnosti, nelze o její čin-
nosti mnoho říci, protože řada prací nebo odborných posudků mohla mít 
neveřejný charakter. Avšak s ohledem na válečný stav a radikální úspory 
v souvislosti s vyhlášením totální vedení války v polovině roku 1944 je prav-
děpodobné, že i pokud se něco začalo, pak se toho patrně mnoho nepodařilo 
dokončit. Z publikovaných materiálů stojí za povšimnutí ediční řada spisů 
(Schriften der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung 
in Mähren), kterou jako hlavní redaktor vydával sám předseda společnosti. 
V roce 1943 byly vydány čtyři svazky historického, kunsthistorického a so-
ciálněhistorického charakteru.102 Idea na vydávání nové řady vzešla patrně 
z iniciativy Karla Kühna ještě v roce 1941, neboť Kühn hledal nový publi-
kační orgán jako náhradu za dosavadní ročenku DGWK.103 Přírodovědný 
spolek až do posledního roku války vykazoval v rámci možností poměrně 
hojnou přednáškovou i publikační činnost, o čemž svědčí stránky jeho 
časopisu, vydávaného až do roku 1944. Kromě aktivit přírodovědců však 
činnost pravděpodobně ustrnula s minimalistickým cílem udržet kontinuitu 
v činnosti přes období války, jak zmínil v březnu 1944 předseda historic-
ko-vlastivědného oddělení.104 Veškeré úsilí bylo proto vrženo do vydávání 
časopisu Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens, který přímo 

100 Ve stanovách se v originále psalo „Abteilung für Geschichte und Landeskunde (vorher 
Deutscher Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens)“ a „Naturforschender Verein in Brünn 
(Abteilung für Naturforschung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung 
in Mähren)“.
101 Ve stanovách, které jsou dochovány v archivu s datem 25. 2. 1943, je toto oddělení 
označeno jako Abteilung für Volksgeschichte. Dříve publikované stanovy s datem 26. 3. 1942 
ovšem uvádějí označení „Vorgeschichte“. Dávám přednost prehistorii, protože nekřížila by 
se pracovní zaměření, kdyby v jedné instituci byla oddělení pro dějiny, „Volksgeschichte“, 
a „Volkstumsforschung“? Nechyběla by naopak prehistorie a archeologie?
102 Bd. 1 – R e u t t e r ,  Hans: Drei Jahrhunderte Brünner Bürgertum 1559–1843; Bd. 2 – 
K ü h n ,  Karl F.: Die Thomaskirche zu Brünn. Das Werk der Parler-Hütte; Bd. 3 – K ü h n , 
Karl F.: Der Spiegel in Brünn – eine deutsche markgräphische Pfalz; Bd. 4 – A l t r i c h t e r , 
Helmut: Die Zisterzienser in Mähren bis zu Karl IV. (Všechny svazky vyšly v Brně.)
103 Tato ediční řada nesla název Die Schriftenreihe zur Durchforschung des mährischen Raumes. 
Viz MZA Brno, B 251 Říšský protektor v Čechách a na Moravě – služebna, sg. 5148, inv. 
č. 733, f. 23, Kühn Altrichterovi 8. 6. 1941 s návrhem rozpočtu na účetní rok 1941.
104 Geschäftssitzung (Hauptversammlung) der Abteilung am 5. März 1944. Zeitschrift für 
Geschichte und Landeskunde Mährens 46, 1944, s. 170.
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navazoval na dřívější ZDVGMS (poprvé pod novým názvem vyšel v roce 
1942 s uvedením, že jde o novou řadu ZDVGMS). K 30. září 1944 bylo 
ale vydávání časopisu na dobu války zastaveno v souvislosti s opatřeními, 
vážícími se k vyhlášení totálního válečného nasazení.105

A tak se zdá, že skutečně nejvýznamnějším výzkumem, který spo-
lečnost dokázala připravit úplně nově, by mohla být v úvodu zmiňovaná 
Altrichterova práce o „zapadlém němectví“ na Moravě. Výzkum tohoto 
zaměření zamýšlelo oddělení pro národnostní výzkum již v roce 1941 
a Altrichter mu přikládal zásadní význam. Plán počítal s rozsáhlou analýzou 
lánových rejstříků a pozemkových knih po třicetileté válce za účelem posti-
žení podílu německého etnika v moravském obyvatelstvu a hospodářství. 
Jako první měla na řadu přijít střední Morava v pásu od Altrichterovi blízké 
Jihlavy přes Brno a Vyškov ke Kroměříži.106 Byla to jistě tato práce, která 
v roce 1941 přesvědčila představitele politiky o možném využití vědy k ře-
šení národnostního problému na Moravě. Avšak i ona zůstala nedokončena 
a nic bližšího o její podobě a významu pro germanizační úsilí nacistického 
režimu v protektorátu není možné sdělit. Lze si jen značně spekulativně 
klást otázku, zda si politické orgány okupačního režimu představovaly, že 
si na jejím základě budou moci vytvořit jasnou představu a seznam těch, 
kdo byl podle rodové krve Němcem bez ohledu na jméno i obcovací řeč, 
a koho by tak bylo třeba germanizační převýchovou navrátit k „zapadlému“ 
(ve smyslu pozapomenutému) němectví.

Dovolím si na závěr shrnout zjištěné poznatky do několika bodů:
1. Centralistické plány nacionálněsocialistického režimu v oblasti 

organizace německého vědeckého provozu na území protektorátu Čechy 
a Morava byly ovlivněny a formovány starým a v rámci Velkoněmecké říše 
již kvůli politicko-správnímu uspořádání zaniklým konceptem jednoty su-
detských (ve smyslu českých) zemí. Ten prosazovali straničtí funkcionáři, 
pocházející ze sudetoněmeckých národoveckých hnutí a z SdP. V plánech 
získaly ústřední roli a pozici pro celé historické území českých zemí tři 
přebudované a přejmenované německé vědecké instituce v Praze. Pro 
Moravu (stejně jako pro nově vyčleněnou Sudetskou župu v Liberci) se 
počítalo pouze s institucí regionálního dosahu a zaměření. 

2. Proces centralizace a reorganizace vědeckých institucí na Moravě 
byl komplikován existencí několika významných moravských vědeckých 
spolků s dlouhou tradicí. Totalitární úsilí nacionálně socialistické strany 
a s ní provázané exekutivy ovládnout společenský prostor, dosud for-
movaný bohatým a značně roztříštěným spolkovým životem, byl proto 

105 Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens 46, 1944, s. 171.
106 Altrichter na opisy archiválií požadoval 5000,- RM na rok 1941. MZA Brno, B 251 
Říšský protektor v Čechách a na Moravě, sg. 5248, inv. č. 733, kart. 66, Jahresvorschlag der 
Arbeitsgemeinschaft „Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung“ in Brünn.
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jedním z hlavních důvodů, proč se tradiční moravské vědecké spolky 
a společnosti po vzniku protektorátu Čechy a Morava ocitly v ohrožení 
existence. Dalším důvodem byl zřejmě také nedostatek finančních zdrojů, 
způsobený odchodem členů a donátorů (arizace a patrně také úbytek členů 
v důsledku odchodů z Československa po mnichovské dohodě zmenšily 
členskou základnu).

3. Ve snaze zajistit pokračování činnosti i v nacistickém režimu pro-
běhla v moravských vědeckých spolcích a společnostech v letech 1938–1940 
více méně samovolná vlna organizačních změn, jejichž hlavním cílem bylo 
zavést nezbytný árijský a vůdcovský princip. Zvyšující se obava o samot-
nou existenci ovšem vyvolala také efekt podbízení a nabízení vědy jako 
služby pro politickou moc přesně podle dlouholetých představ stranických 
funkcionářů.

4. V čele tohoto úsilí byla DGWK, která se chtěla reorganizovat do 
centrální vědecko-kulturní instituce na Moravě. Jejím úkolem měla být 
především evidence a koordinace činnosti dalších jinak nezávislých spolků. 
Na přelomu let 1939–1940 začalo její vedení dělat přípravné kroky k této 
reorganizaci ve spolupráci s brněnskými funkcionáři dolnorakouského 
župního úřadu NSDAP. Pod nově upraveným názvem byla společnost 
s pěti dalšími spolky zastřešena pod „pracovním společenstvím“ se stejným 
názvem v rámci BDO. Avšak příznačné bylo, že nad dalším vývojem ztratilo 
dosavadní vedení DGWK kontrolu. 

5. Výsledkem bylo v březnu 1942 zřízení nové vědecké společnosti, 
statutárně plně pod kontrolou krajského vedení NSDAP (zemské zastou-
pení bylo do statut dodáno až po půlroce existence).107 NSDAP si slibovala 
vybudovat z nové instituce instrument pro přípravu vědeckých podkladů 
k různým politickým a hospodářským problémům. Proto byla v rámci 
struktury, jež z části uchovávala tradici dvou nejvýznamnějších spolků 
(moravského historického spolku a přírodovědného spolku), vyzdviženo 
oddělení „pro národnostní výzkum“, řízené samotným předsedou instituce. 
Jeho výsledky zřejmě měly být využitelné k řešení národnostní politiky na 
Moravě. Avšak největší doložitelnou aktivitu vyvíjely v tradičním duchu až 
do opatření souvisejících s vyhlášením totální války přírodovědné a histo-
rické oddělení. Proto lze ve srovnání s pražskými institucemi a libereckým 
ústavem brněnskou společnost označit za politicky i vědecky nejméně 
významnou instituci. Během krátkého období své existence se jí ze všeho 
nejvíc dařilo snad jen nadále uchovávat určitou podobu německého mo-
ravského patriotismu. Pro nacistickou okupační politiku ale zůstala bez 
většího významu.

107 Zda hrálo zřízení moravské vědecké společnosti nějakou roli v ambicích vedení dol-
norakouské župy NSDAP získat rozhodující vliv na Moravě, nedokážu za současného stavu 
výzkumu posoudit.
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Die Zentralisierung der deutschen Wissenschaft in Mähren im 
Protektorat Böhmen und Mähren  
Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung in Mähren

Die Studie analysiert den Verlauf der bislang unbeachteten Organisation und Zentra-
lisierung der deutschen wissenschaftlichen Forschung in Mähren in den Jahren 1939–1945. 
Den ursprünglichen Plänen des nationalsozialistischen Systems aus dem Jahre 1939 zufolge 
sollte die wissenschaftliche Organisation auf fünf Institutionen reduziert werden, darunter 
auf eine einzige in Brünn. Nach mehreren Misserfolgen hinsichtlich einer Integration bildete 
schließlich die „Arbeitsgemeinschaft“ im Rahmen des Bunds deutscher Osten den Kern, als 
Dachorganisation der wichtigsten Wissenschafts- und Kulturvereine. Diese erwarteten eine 
Bewahrung der autonomen Tätigkeit sowie eine finanzielle Absicherung. Im März 1942 
entstand die Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren, 
die fünf Brünner Vereine zusammenführte: den Deutschen Verein für die Geschichte Mäh-
rens und Schlesiens, die Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn, den 
Naturforschenden Verein, die Deutschmährische Heimat, den Volksbildungsverein Urania 
in Brünn sowie die Paul-Strzemcha-Kirsch-Gemeinde. Die neue Institution stand unter dem 
direkten Einfluss der NSDAP (Gau Niederösterreich und Kreisleitung in Brünn), die nach 
dem Führerprinzip und dem Arierparagraphen geleitet wurde. Die politischen Repräsentanten 
nahmen an, dass die Ergebnisse der Forschungen auch für die Lösung der Nationalitätenpolitik 
in Mähren herangezogen werden könnten. Zum Vorsitzenden der Gesellschaft wurde im 
Jahre 1942 der Heimatkundler und Historiker A. Altrichter. Die Gesellschaft wurde in fünf 
Abteilungen untergliedert (historische, naturwissenschaftliche, prähistorische, kunstwissen-
schaftliche sowie Abteilung für Volkstumsforschung). Inwieweit die einzelnen Abteilungen 
zu arbeiten begannen, wird nicht deutlich. Aufgrund fehlender Quellen lassen sich auch die 
wissenschaftliche Pläne der einzelnen Abteilungen nicht näher verifizieren. Lediglich bei 
der Gruppe für Volkstumsforschung lässt sich der Versuch von Forschungen zum „verges-
senen Deutschtum in Mähren“ ausmachen. Die Gesellschaft gab in den Jahren 1942–1944 
vier Bände einer eigenen Schriftenreihe heraus. Die größten Aktivitäten entwickelten in der 
Gesellschaft bis zu jenem Zeitpunkt, als der totale Krieg verkündet wurde, in einem mehr 
oder minder starken Vereinsgeist die naturwissenschaftliche und die historische Abteilung. 
Beide setzten die Herausgabe früherer zum Teil umbenannter Vereinszeitschriften fort. Im 
Vergleich zu den Reichenberger und Prager Institutionen lässt sich die Brünner Gesellschaft 
als in höchstem Maße regional charakterisieren, letztlich ohne die erwartete Bedeutung für 
die nationalsozialistische Okkupationspolitik in Mähren.
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Marek Vlha

Nové prameny z amerických archivů  
k počátkům české komunity v USA∗

New Sources from the American Archives on the Early Czech Community in the 
USA 

The topic of Czech-American community in the 19th century should be studied in 
transatlantic perspective. A necessary requirement for such study is also an archival 
research both in the country of origin, as well as in the receiving country. This article 
describes new findings on the topic from the archives in the USA, with a focus on the 
period of 1850s to 1870s. The study gives an overview of various personal papers, 
papers of organizations and religious institutions, and important digital sources, which 
are available also to researchers from abroad.

Key words: Czech-Americans, 19th century, Emigration, Immigration, Archives, Mig-
ration Studies

Studium dějin migrací a přistěhovaleckých komunit staví před 
historiky a další badatele specifickou výzvu. Musejí se zákonitě potýkat 
s roztříštěností primárních pramenů, která výrazně překonává obvyklou 
situaci. Fenomén evropského vystěhovalectví do USA je v tomto ohledu 
jedním z nejextrémnějších příkladů. Výjimkou na poli migračních studií 
samozřejmě není ani studium českoamerické krajanské komunity. 

Bádání o jednotlivých národnostních migracích do USA obecně 
poutalo vždy nejdříve jejich protagonisty a jejich potomky, a posléze 
i historiky z odchozích zemí. Přitom však oba proudy bádání (krajanské 
dějiny a dějiny vystěhovalectví) zůstávaly navzájem značně izolovány. Již 
roku 1960 vyzval britský amerikanista Frank Thistlethwaite mezinárodní 
historickou obec ke sledování konkrétních případů nikoliv emigrací a imi-
grací, ale migrací, a to přímo ze zemí původu až do nové vlasti. Hlavním 
záměrem bylo překonat „salt water curtain“ obestírající americké chápání 
evropského přistěhovalectví.1 O patnáct let později tutéž výzvu zopakoval na 
mezinárodním historickém kongresu v San Francisku švédský historik Sune 

∗ Badatelský pobyt v USA v akademickém roce 2008/2009 byl autorovi umožněn díky 
stipendiu Komise J. W. Fulbrighta, při němž autor pobýval na Department of History, Texas 
A&M University. Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování nejen za umožnění stipendijního 
pobytu, ale i za velmi vstřícnou pomoc na americké půdě, a to jmenovitě alespoň Walteru 
Kamphoefnerovi, Clintonovi Machannovi a Davidovi Chroustovi.
1 T h i s t l e t h w a i t e ,  Frank: Migration from Europe Overseas in the Nineteenth 
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Åkerman. V zahraničí bylo v této oblasti skutečně dosaženo podstatných 
výsledků. Některé časově dosti náročné výzkumy, vycházející ze statistických 
pramenů spojených s příchozí i odchozí zemí a s dokumentací spojenou 
s přeplavními společnostmi, do značné míry opravily tradované mýty 
a omyly vycházející ze starší literatury a tradičních narativních pramenů.2 
Předpoklady k uskutečnění obdobného výzkumu existovaly i v domácím 
prostředí. Komise pro dějiny krajanů Čechů a Slováků v zahraničí, vyvíjející 
činnost během šedesátých let a začátku sedmdesátých let 20. století, v níž 
figurovala tak zvučná jména jako Josef Polišenský nebo František Kutnar, 
však nepřežila nástup normalizace. Československá amerikanistika byla 
odsunuta na vedlejší kolej a výzkum na půdě USA byl domácím badatelům 
zkomplikován, či ještě výstižněji řečeno znemožněn.

V osmdesátých letech nastalo jisté oživení, spojené například s ča-
sopisem Češi v cizině.3 Svobodné bádání v transatlantické perspektivě se 
nicméně stalo reálným až po roce 1989. Již v roce 1992 upozornil Josef 
Polišenský ve své přehledové práci o studiu českého vystěhovalectví do 
Ameriky na zpoždění, jež mělo za třicet let starými výzvami zahraničních 
historiků domácí bádání.4 Od té doby však na tomto poli žádných skutečně 
průlomových úspěchů dosaženo nebylo. A to nejen v sociálním výzkumu 
založeném na statistických datech, ale ani v oblasti vystižení kulturní 
charakteristiky krajanské komunity, respektive její mentality, ideového 
a náboženského vývoje a jejích vztahů k původní i nové vlasti.5 

Také samotná pramenná základna badatelů zůstává zpravidla ome-
zena na konkrétní stranu oceánu. Hned začátkem devadesátých let přitom 
odlišný směr naznačila práce amerického historika C. Winstona Christlocka 
o českoamerickém žurnalistovi a politikovi Karlu Jonášovi, která byla opře-
na o archivní materiály z USA i z České republiky.6 Pozitivně lze zmínit 

and Twentieth Centuries. In: Rapports du XIe Congrès International des Sciences Historiques, 
vol. 5, Historie Contemporaine. Stockholm 1960, s. 32–60.
2 Srov. např. K a m p h o e f n e r ,  Walter D.: The Westfalians. From Germany to 
Missouri. Princeton 1987.
3 Je třeba zmínit především syntetickou práci Leoše Š a t a v y :  Migrační procesy a české 
vystěhovalectví 19. století do USA. Praha 1989. Její teoretická část je překonána, ale Šatavova 
charakteristika především národnostního vývoje samotné krajanské společnosti je dodnes 
přínosná.
4 P o l i š e n s k ý ,  Josef: Úvod do dějin vystěhovalectví do Ameriky 1. Obecné problémy 
dějin českého vystěhovalectví do Ameriky, 1848–1914. Praha 1992, s. 43.
5 Nejvýznamnější monografií pro období prvních desetiletí masového českého přistě-
hovalectví do USA zůstává Š o l l e ,  Zdeněk.: Vojta Náprstek a jeho doba. Praha 1994. Až 
příliš širokým záběrem a jistou povrchností znalosti historického kontextu trpí jinak přínosné 
práce bohemistky Aleny J a k l o v é :  Čechoamerická periodika 19. století. Brno 2006; t á ž : 
Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 
19. a 20. století. Praha 2006.
6 C h r i s l o c k ,  Carl Winston: Charles Jonas 1840–1896. Czech National Liberal, 
Wisconsin Bourbon Democrat. Philadelphia 1993. Významnou pomoc poskytli Christlockovi 
při výzkumu v našich archivech Josef Polišenský, Zdeněk Šolle, Jan Havránek a další čeští 
historici.
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také práce Štěpánky Korytové-Magstadt o usazování českých farmářů na 
západ od Mississippi7 a bohemistky Evy Eckertové o dějinách českých 
a moravských přistěhovalců v Texasu.8 Celkové hodnocení úrovně výzkumu 
českého vystěhovalectví devatenáctého století během uplynulých dvaceti let 
však zůstává z hlediska transatlantické perspektivy nepříliš lichotivé.9 Lze 
konstatovat, že problém „salt water curtain“ dělící obě strany Atlantského 
oceánu zůstává v domácím bádání aktuální dodnes.

Teze výzkumu

Jak již bylo naznačeno výše, hlubší pochopení historie českého živlu 
v USA není možné bez prolomení dosavadní izolace. V zorné optice vý-
zkumu nesmí ležet jen samotná krajanská komunita, ale také její transat-
lantické vazby. Hlavní otázky spojené s tímto kontextem jsem se pokusil 
stanovit následovně: 

1) jakým způsobem a nakolik přesně byly přenášeny a konstruovány 
znalosti a postoje vůči USA v českém prostředí

2) jakým způsobem reagovala česká společnost na vzrůstající odliv 
emigrantů 

3) nakolik bylo české etnikum v USA známé či neznámé, a jak bylo 
pohlíženo na jeho přítomnost

4) jaké vazby pojily českoamerickou komunitu se starou vlastí
5) s jakými vnitřními problémy se krajanská komunita potýkala vedle 

otázky národnostní a problému asimilace
6) nakolik intenzivní a podstatné byly pro česky hovořící imigranty 

styky s dalšími minoritami
7) do jaké míry vývoj české krajanské komunity korespondoval s ji-

nými přistěhovaleckými skupinami, a nakolik naopak vykazoval osobitá 
specifika

Celý soubor otázek je možno z teoretického hlediska charakterizovat 
jako pokus o vystižení základních strukturních prvků, vyznačujících se 
vzájemnou propleteností a zpětnou vazbou. U všech kladených otázek je 
důležité vystihnout také vnitřní dynamiku proměn těchto postojů a proce-
sů a její impulzy. Vzhledem ke značné šíři naznačené problematiky, úsilí 

7 K o r y t o v á - M a g s t a d t ,  Štěpánka: To Reap a Bountiful Harvest. Czech 
Immigration Beyond the Mississippi, 1850–1900. Iowa City 1993.
8 E c k e r t o v á ,  Eva: Kameny na prérii. Čeští vystěhovalci v Texasu. Praha 2004.
9 Širší kontext migračních studií v ČR a jeho zhodnocení předkládá N e š p o r , 
Zdeněk R.: České migrace 19. a 20. století a jejich dosavadní studium. Soudobé dějiny 12/2, 
2005, s. 245–284.
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o skutečně důsledné studium co nejširšího souboru dochovaných pramenů 
a snaze vyhnout se přílišné paušalizaci, bylo nutno zvolit poněkud užší 
časové vymezení, než je obvyklá (a pochopitelně svoji logiku nepostrádající) 
perioda let 1848–1914. Coby počátek byla stanovena raná padesátá léta 
19. století, kdy masové vystěhovalectví z českých zemí vypuklo. S ohledem 
na existenci pozoruhodných průkopníků však výzkum toto vymezení místy 
překročil i do předcházejících dekád. Za mezník uzavírající sledované ob-
dobí byl zvolen přelom sedmdesátých a osmdesátých let 19. století. Právě 
sedmdesátá léta ve shodě s Leošem Šatavou považuji za první významný 
předěl v krajanské historii, během něhož došlo k jisté stabilizaci českého 
živlu v USA.10 

Na následujících stranách nejsou předloženy závěry takto vytyčeného 
výzkumu (který ostatně nadále pokračuje). Vzhledem k objasnění motivů 
provedeného archivního bádání však považuji za vhodné tyto základní 
teze, jež k němu vedly, uvést. Účelem samotného článku je upozornit na 
výsledky archivního výzkumu, který jednak dosáhl podstatných výsledků 
ve výše vytyčené oblasti, ale do jisté míry ji navíc přesahuje.11 

Osobní pozůstalosti

Prvním druhem archiválií, které budou přiblíženy, jsou osobní pozů-
stalosti. Část těchto sbírek je tvořena nepříliš rozsáhlými narativními písem-
nostmi, především paměťmi a vzpomínkami, které v některých případech 
přecházejí z rodinné historie do šíře pojatých popisů dějin místního českého 
osídlení. Do této kategorie spadají pozůstalosti minnesotského usedlíka 
Františka Kubíčka,12 Karla Vyskočila z Kawaunee ve Wisconsinu,13 jeho 
takřka souseda Františka Beneše,14 Jana Peška ze St. Paul v Minnesotě,15 
a pionýra v Montaně Josefa Horského.16 Stručný nástin dějin „Bohemian 
Settlement“ v Minnesotě je součástí materiálů jedné z lóží spolku Západní 
českobratrská jednota.17 Anglický překlad vzpomínky veterána Františka 
Švehly na jeho účast v indiánských válkách se nachází v Decorah Gene-

10 Srov. Š a t a v a ,  L.: Migrační procesy, s. 84.
11 V souvislosti s archivními sbírkami v USA je třeba uvést práci Rechcígl, Miloslav Jr. 
(ed.): Czechoslovak American Archivalia. 2 sv. Olomouc – Ostrava 2004. Oba svazky představují 
vynikající pomůcku pro orientaci v tématu. Rechcíglův široce pojatý seznam však samozřejmě 
není úplný, ani prostý chyb. 
12 Immigration History Research Center (Minneapolis, Minnesota), Frank Kubicek  
Papers.
13 Immigration History Research Center, Charles Vyskocil Papers.
14 University of Wisconsin (Madison, Wisconsin), Frank Beneš.
15 Immigration History Research Center, Jan Pesek Papers.
16 Montana Historical Society (Helena, Montana), Joseph Horsky Papers.
17 Immigration History Research Center, ZCBJ [Západní českobratrská jednota] Lodge 
No. 44 Records.
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alogy Association.18 Život farmářů v Iowě po emigraci i před ní přibližují 
dopisy rodiny Lešingerových.19 Skromné písemnosti Františka Záleského 
jsou pozoruhodné vzhledem k jeho vazbě na starého Matouše Klácela, 
o něhož se tento muž staral.20 Pozůstalost Antona Kubíka obsahuje mimo 
jiné různorodou úřední dokumentaci spojenou s vystěhováním do Ameri-
ky.21 Po téže stránce představuje unikátní pramen písemnost Jana Jeřábka. 
Ta obsahuje materiály počínaje vandrovní knížkou z padesátých let, přes 
deníkové záznamy, korespondenci s dalšími vystěhovalci a s brémskými 
lodními agenty Karešem a Stotzkým i jejich hamburskou konkurencí 
a podrobné vylíčení cesty do Ameriky roku 1874, až po pečlivě vedené 
účty a rukopis spisu Minnesota: nowý domow wystěhowalcůw z roku 1869.22 
Materiály z pozůstalosti pivovarnické rodiny Hussových jsou uloženy ve 
Wisconsin Historical Society.23 

Jedním z pionýrů českého vystěhovalectví a také aktivní postavou 
v americké politice během občanské války a rekonstrukce byl texaský lékař 
Antonín Dignowity. Pozůstalost jeho rodiny obsahuje z Dignowitého pí-
semností kromě (jen v několika málo exemplářích dochovaných) memoárů 
Bohemia under Austrian Despotism pouze kopii závěti z roku 1875.24 Několik 
doktorových dopisů Abrahamu Lincolnovi a pamflety publikované během 
občanské války a rekonstrukce jsou ve sbírkách Knihovny kongresu.25 Ve-
lice rozsáhlá je pozůstalost jiného příchozího z českých zemí, židovského 
žurnalisty a politika Edwarda Rosewatera, působícího v Omaze.26 Přestože 
Rosewater (původním jménem Rosenwasser) na svou vlast a rodnou řeč 
nikdy nezapomněl, a přestože udržoval obchodní a jiné styky s předními 
českoamerickými žurnalisty (mimo jiné založil noviny Pokrok Západu), 
v jeho životě hrála hlavní úlohu americká společnost, se kterou se rychle 
sžil. Již jeho podrobné deníky z let občanské války, v níž sloužil jako te-
legrafista, byly psány v angličtině. Rozsáhlá sbírka překvapivě neobsahuje 
žádnou korespondenci s krajanskými novináři. V Rosewaterově strojopisné 
autobiografii nalezneme pasáže o mládí v Čechách, ovšem překvapivě 

18 Decorah Genealogy Association (Decorah, Iowa), Skirmishes with the Indians during 
the Civil War by Francis Joseph Swehla.
19 National Czech and Slovak Museum and Library (Cedar Rapids, Iowa), Lesinger 
Letters. Davidovi Muhlenovi jsem vděčný za zpřístupnění těchto i dalších archiválií, které 
jsou nyní jinak v důsledku povodně z roku 2008 pro badatele nedostupné.
20 National Czech and Slovak Museum and Library, Frank Záleský.
21 National Czech and Slovak Museum and Library, Anton Kubík.
22 Minnesota Historical Society (St. Paul, Minnesota), Jan J. Jeřábek Papers.
23 Wisconsin Historical Society (Madison, Wisconsin), Hussa Family.
24 Doughters of the Republic of Texas Library (San Antonio, Texas), Dignowity Family 
Papers.
25 Library of Congress (Washington, D.C.), Abraham Lincoln Papers. Tyto materiály jsou 
k dispozici i v digitální formě [www.memory.loc.gov].
26 American Jewish Archives (Cincinnati, Ohio), Rosewater Family Papers.
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žádné zmínky, které by naznačovaly jakoukoliv užší vazbu k českému 
živlu v USA.27

V minulosti již hojně využívanou sbírkou je pozůstalost krajanského 
historiografa Tomáše Čapka, jenž po sobě nezanechal pouze vlastní osobní 
písemnosti, ale také množství shromážděných historických materiálů.28 
V centru Čapkovy pozornosti stály především dějiny českoamerického 
tisku. Novináři hráli v krajanské společnosti 19. století skutečně významnou 
roli. Dnes je jejich korespondence odeslaná za oceán dochována především 
v pozůstalosti Vojty Náprstka, ale také v dalších. Na druhé straně Atlantiku 
se dochovaly pozůstalosti tří významných českoamerických žurnalistů. 
Písemnosti spolupracovníka Josefa Václava Friče a přítele básníka Sládka 
Václava Šnajdra se nachází ve Western Reserve Historical Society.29 Druhý 
soubor tvoří písemnosti Karla Jonáše ve Wisconsin Historical Society,30 
a třetí pak pozůstalost novináře a nakladatele Augusta Geringera a jeho 
rodiny v Chicago Historical Society.31 Jako obzvláště významná se jeví 
především pozůstalost Jonášova, která svou bohatostí zdaleka překonává 
dojem, vytvořený na základě Christlockovy poctivé, avšak poněkud strohé 
biografie. Pozoruhodné jsou krom jiného Jonášovy deníky z mládí, bohatá 
korespondence od jeho sestry Marie z Čech, či množství politických proslo-
vů. Opomenout nelze dopisy takových pisatelů, jakými byli František Ladi-
slav Rieger, Julius Grégr či Josef Václav Frič. Díky tomu je možno mnohé 
Jonášovy písemné styky rekonstruovat do značné míry oboustranně.

Specifickou oblastí jsou dochované prameny z pera českých účast-
níků americké občanské války. Celkem byly vypátrány tři z nich. Dopisy 
vojáka 31. iowského pluku Josefa Kohouta jsou psány v angličtině, a spolu 
s dalšími náznaky nasvědčují pravděpodobnou rychlou asimilaci jeho rodi-
ny.32 Druhým pramenem je válečný deník příslušníka 26. wisconsinského 
pluku Františka Smrčka.33 Zdaleka nejbohatší je ovšem korespondence 
vojína 22. iowského regimentu Jana Pospíšila.34 Soubor čtyřiceti dopisů 
zachycuje celou jeho vojenskou službu v letech 1862–1865 a poskytuje 
jedinečnou možnost důkladně nahlédnout do válečné zkušenosti českých 

27 Za mile poskytnuté informace děkuji pracovnici archivu Jennifer Cole.
28 Library of Congress, Thomas Capek Papers. Blíže k této pozůstalosti C h r o u s t , 
David Z.: Futile is the Work of the Father and Grandfather Which the Son and Grandson Willfully 
Destroy. Thomas Čapek’s Achievement in Preserving Czech-American Sources. Kosmas: 
Czechoslovak and Central European Journal 13/1, 1998, s. 169–188.
29 Western Reserve Historical Society (Cleveland, Ohio), Václav Šnajdr Papers. Vynikající 
pomůckou pro orientaci v této sbírce byl její důkladný přehled laskavě poskytnutý Davidem 
Chroustem. 
30 Wisconsin Historical Society, Karel Jonáš Papers.
31 Chicago Historical Society (Chicago, Illinois), Geringer Family Papers.
32 University of Iowa (Iowa City, Iowa), Joseph Kohout Letters.
33 National Czech and Slovak Museum and Library, Frank Smrček Diary.
34 National Czech and Slovak Museum and Library, John Pospishil Letters.
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krajanů.35 Obdobně jako k milionům jiných mužů ve službách americké 
armády a námořnictva jsou k jednotlivým českým vojákům dohledatelné 
informace v Národním archivu ve Washingtonu.36 Kromě dokumentace 
z období samotné války jde i o záznamy spojené s výplatami penzí, jež 
přibližují poválečné osudy veteránů. 

Spolky a organizace

Spolkový život byl pro českoamerickou komunitu neméně podstatný 
než ve staré vlasti. Současná pojišťovací společnost CSA – Fraternal Life 
má svůj původ v prvním českém podpůrném spolku Česko-Slovanská 
podporující společnost (ČSPS), založeném roku 1854 v St. Louis. Ve svém 
archivu dodnes uchovává desítky svazků zápisů jednotlivých poboček.37 
Nejstarší dochované svazky jsou pro Hlavní Řád Cleveland (od roku 1870), 
pro Národní Hlavní Řád St. Louis (od roku 1872) a Protokoly vyslanců při 
hlavních ročních schůzích Národního Řádu Č.S.P.S. z let 1873–1886. 

O počátcích Českého národního hřbitova v Chicagu svědčí zápisy 
tamního spolku, jež byly započaty v roce 1877.38 Z tohoto „národního“ 
projektu byli vyloučeni katolíci, a hřbitov se tak stal významným místem 
českoamerického svobodomyslného tábora. Zápisy také poskytují bližší 
informace o vážných problémech, jež měl spolek s obcí Jefferson, která 
se z nativistických důvodů snažila existenci českého hřbitova zabránit. 
Zakládací listina je vzhledem ke špatnému stavu badatelsky nepřístupná.

Dokladem nejen o spolkovém životě, ale také o rozmanitosti národ-
nostních vztahů v USA, jsou zápisy etnicky české chicagské lóže Ottokar, 
jež byla součástí americké bratrské organizace Knights of Pythias. Nejstarší 
zápisy (od roku 1878) byly překvapivě vedeny v němčině a následně po 
udělení povolení z vyšších míst v češtině.39

Církevní život

Dosud nepříliš sledovanou oblastí je problematika náboženského 
vývoje a proměn krajanské komunity. Vzhledem k úloze, kterou mezi čes-

35 Dopisy jsou momentálně připravovány k publikaci ve spolupráci s Maticí moravskou a za 
přispění grantu děkana FF MU v Brně na projekt Korespondence Jana Pospíšila, českého vojáka 
v americké občanské válce: Ediční zpracování a doprovodná studie (MUNI/21/VLH/2010).
36 National Archives (Washington, D.C.).
37 The Czechoslovak Heritage Museum, Library and Archives (Oak Brook, Illinois). Za 
milou pomoc při výzkumu v tamním archivu a v některých dalších institucích v Chicagu bych 
rád bych poděkoval Paulu Nemeckovi.
38 Bohemian National Cemetery (Chicago, Illinois).
39 Chicago Historical Society, Knights of Pythias, Ottokar Lodge, No. 78, minute book.
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kými přistěhovalci hrály vyhrocené náboženské spory, jde přitom o prvek 
velmi významný a jak se ukazuje také značně specifický.

Geografická roztříštěnost českého živlu v USA v kombinaci s boha-
tostí denominací (přes samozřejmou dominanci katolicismu) nutně vedla 
k výrazné selektivitě zvolených archivů. S ohledem na časové zaměření 
jsem svou pozornost zaměřil v první řadě na farnost sv. Jana Nepomuckého 
v St. Louis, jež byla založena v roce 1854 jako vůbec první česká farnost 
na americké půdě.40 České St. Louis se stalo předním kulturním centrem 
katolíků a bylo po několik desetiletí spojeno s osobností organizátora 
česko-katolických spolků a tisku a budovatele kněze Josefa Hessouna. 
Očekávání, že budou písemnosti J. Hessouna a případně dalších prvních 
českých farářů dodnes dochovány, se bohužel nepotvrdilo. Farnost však 
stále vlastní všechny křestní a oddací knihy, které mají značný význam pro 
eventuální statistické zpracování. Neméně hodnotná je několikasvazková 
řada zápisů tamního podpůrného spolku, začínající rokem 1857. Ostatní 
písemné materiály, pravděpodobně včetně Hessounovy pozůstalosti, byly 
ve 20. století vyhozeny. Naděje, že by jejich torzo přežilo v nedaleké mladší 
české farnosti sv. Václava, se nepotvrdila.41 Mnoho informací o nejstarší 
českoamerické farnosti se nedochovalo ani v saintlouiském arcidiecézním 
archivu.42 Složky prvních kněží Jindřicha Lipovského, Františka Trojana 
a Josefa Hessouna jsou stručné, avšak poskytují alespoň základní informace 
o jejich působení. Ohledně rané historie samotné farnosti jsou v arci-
diecézním archivu zajímavé především některé statistické údaje a seznam 
donátorů na stavbu nového kostela, vybudovaného roku 1870.

Spillville v Iowě sice nejvíce poutá pozornost díky letnímu pobytu 
Antonína Dvořáka roku 1893, ale bylo také jednou z dlouhodobých enkláv 
českého katolicismu. Výzkum v tomto městečku byl bezúspěšný. Žádné 
písemnosti z prvních dekád existence tamního kostela, jehož stavba byla 
ukončena v roce 1870, nejsou dochovány. Pravděpodobně padly za oběť 
požáru přilehlé fary. 

Český protestantský živel byl oproti katolickému mnohem méně 
početný a navíc značně rozdrobený. Zvláštní národní církví byli čeští 
a moravští bratři, jejichž sbory vznikly nezávisle v Texasu (od roku 1903 
sjednoceny jako Unity of the Brethren in Texas) a v Iowě (ve 20. století 
tamní bratrská církev zanikla). Vůdčí osobností iowské odnože českých 
a moravských bratří byl František Kún, potomek z původem uherské 
pastorské rodiny, usazené na Moravě. Do USA odešel v padesátých letech 

40 Saint John Nepomuk Parish (St. Louis, Missouri). Za vstřícnost a nanejvýš laskavou 
pomoc děkuji otci Paulovi Spielmanovi, současném faráři u sv. Jana Nepomuckého.
41 Saint Wenceslaus Parish (St. Louis, Missouri).
42 Archdiocesan Archives, St. Louis, John Nepomuk Parish Records, Files of Henry 
Lipowsky, Francis Trojan, Joseph Hessoun, Archbishop Kenrick; Photocopies of Kenrick 
Correspondence, New Orleans.
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a v následujících dekádách se stal postavou, jež výrazně přesahovala svou 
pastýřskou činností nejen své bydliště v Ely, ale i hranice státu Iowa. Kú-
nova pozůstalost je dochována na několika místech. První část je společně 
s dalšími písemnostmi pečlivě opatrována sborem (nynějšího presbyteri-
ánského) kostela v Ely v Iowě, který je vůbec nejstarším stojícím českým 
kostelem v USA.43 Další soubor, především náboženských textů, se nachází 
ve sbírkách University of Iowa.44 Tyto písemnosti jsou svědectvím Kúnovy 
vzdělanosti. Obsahují texty psané vedle češtiny v angličtině, němčině, latině 
a řečtině, včetně přednášek, jež Kún držel při místní koleji. Dokládají také 
zájem o matematiku a hudební tvorbu. Sbírka obsahuje i tlustý rukopis 
Kúnovy Postilly pořízený jedním z farníků. Poslední soubor Kúnových 
rukopisů včetně části korespondence vlastní již výše uvedené National 
Czech and Slovak Museum and Library.45

Materiály o historii texaské bratrské církve jsou rovněž roztříštěné. 
Především kázání, ale také drobné pozůstatky korespondence, deníku apod., 
se nacházejí v Czech Heritage Museum & Genealogy Center v Temple, kam 
se patrně dostaly z některého z kostelů této církve.46 Nejstarším pastorem, 
z jejichž rukou tyto písemnosti vzešly, byl Adolf Chlumský, jenž si s sebou 
z vlasti do USA přivezl i další písemnosti, včetně tolerančních modliteb, po-
cházejících patrně z konce 18. století. Mnohem větší sbírkou je pozůstalost 
rodiny Bartoňů v Center for American History.47 Ve skutečnosti jsou v ní 
shromážděny i dopisy a další materiály týkající se dalších bratrských pastorů. 
Valnou většinou již tato sbírka náleží do pozdějšího období, především do 
dekád od přelomu 19. a 20. století po druhou světovou válku.

Digitalizované zpřístupňování pramenů

USA stojí v současnosti s ohledem na úroveň i kvantitu digitalizačních 
projektů literatury i primárních pramenů na čelním místě pomyslného žeb-
říčku. Pro badatele na celém světě se tak výrazně zjednodušuje možnost 
studia ještě před patnácti lety velmi obtížně dostupných materiálů. To 
platí především pro prameny statistické povahy, jako je americký census, 
passengers list (seznamy lodních pasažérů), ale i county history books (pře-
hledy dějin a obyvatel okrsků) apod.48 Digitalizované projekty amerického 
censu navíc poskytují funkce jako je vyhledávání podle jmen, zemí původu 

43 First Bohemian and Moravian Brethren Church, Ely, Iowa. Poděkování za laskavou 
pomoc při výzkumu v Ely a Cedar Rapids patří Edu Vavrovi.
44 University of Iowa, Francis Kun Sermons.
45 National Czech and Slovak Museum and Library, František Kún.
46 Czech Heritage Museum & Genealogy Center (Temple, Texas), Sermons of Reverend 
Adolf Chlumsky.
47 Center for American History (Austin, Texas), Barton Family Papers.
48 V tomto ohledu vyniká především projekt Ancestry [www.ancestry.com].
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a řady dalších parametrů. Totéž platí o rozsáhlých databázích amerického 
tisku, které umožňují prostudování obrovského množství materiálu pro-
střednictvím klíčových slov.49

Zhodnocení výzkumu

Úroveň archivářské péče o uvedené materiály je na různorodé úrov-
ni. Vzhledem k jazykové bariéře jsou inventáře a jiné archivní pomůcky 
výjimkou, případně obsahují chyby a nedostatky. Americkým specifikem 
je existence množství drobných archivů spravovaných nestátními institu-
cemi, jako jsou kupříkladu jednotlivé církevní kongregace či nejtypičtěji 
místní genealogické spolky. Díky aktivitě „zdola“ se mnohdy podařilo za-
chránit cenné materiály, o které je v jistých případech pečováno mnohem 
důkladněji než ve velkých veřejných institucích, ale někdy jde o poněkud 
dvousečnou výhodu.50

Provedený výzkum nelze přes veškerou snahu považovat za vyčer-
pávající.51 Zůstává otázkou, kolik dalších písemností se nachází například 
v místních genealogických organizacích a především v soukromých rukách. 
Zdá se také, že další poznatky by mohlo přinést důkladné bádání v jed-
notlivých kostelech a farnostech. I tak ovšem považuji provedený archivní 
výzkum na půdě USA za úspěšný. Potvrdil, že bádání na obou stranách 
Atlantiku je pro hlubší pochopení vytyčené problematiky potřebné. Díky 
korespondenci z Evropy, uložené v některých archivních sbírkách, navíc 
poskytnul i poznatky o dění v samotných českých zemích a odhalil dosud 
neznámé kontakty mezi oběma stranami Atlantiku. Znovu se tak potvrdilo, 
že krajanské dějiny jsou pevnou součástí české historie.

49 Jde v první řadě o databáze ProQuest Historical Newspapers [www.proquest.com] 
a Early American Newspapers [www.readex.com].
50 Jako příklad lze uvést texaské Fayetteville Area Heritage Museum, jehož organizátor 
Louis Polansky poskytnul některé důležité prameny Evě Eckertové pro její výše uvedenou práci. 
Po jeho nedávné smrti však neuspořádaná sbírka není pro badatele v podstatě dostupná. 
51 Tento text úmyslně pominul ty archivy, kde se bádání prokázalo jako neúspěšné. Jinak 
významné sbírky v Archives of Czechs and Slovaks Abroad (při University of Chicago) byly 
ponechány stranou také, protože kromě části knižních a novinových fondů spadají až do 
pozdějšího období.
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Základy

Jana R a t a j o v á  –  Lucie S t o r c h o v á  (edd.): Nádoby 
mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře 
raného novověku
Praha, Scriptorium 2008, 592 s., ISBN 978-80-86197-95-1
Jana R a t a j o v á  –  Lucie S t o r c h o v á  (edd.): Žena není 
příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české lite-
ratuře raného novověku
Praha, Scriptorium 2009, 824 s., ISBN 978-80-87271-08-7

Editorky-autorky Lucie Storchová a Jana Ratajová zpřístupnily v této 
edici české raněnovověké texty, které tematizují problematiku pohlavního 
řádu, resp. obsah pojmu „ženství“ a „mužství“ v tehdejší společnosti. Dva 
obsáhlé svazky, jež jsou součástí velkoryse pojatého (čtyřdílného) ediční-
ho projektu, lze bezesporu považovat za pozoruhodný počin. Za oběma 
knihami se skrývá velice náročná práce, a to nejen ediční, ale i odborně- 
-badatelská, vycházející z dlouhodobějšího vědeckého zájmu obou autorek. 
Z hlediska edičních zásad splňují první dva svazky bezezbytku současné 
vysoké nároky na kvalitní zpřístupnění pramenů. Edice byly opatřeny dů-
slednými edičními poznámkami, seznamem autorit se životopisnými údaji, 
a především obsažnými vysvětlivkami k jednotlivým spisům, týkajícími 
se zejména v textech zmíněných osobností a obsažených citací. Nechybí 
ani uživatelsky příjemný stručný slovníček staročeských výrazů, sestavený 
s ohledem na kontext editovaných spisů.

Každý ze svazků je doprovozen dvěma rozsáhlými studiemi autorek, 
které se s velkým přehledem pohybují v metodologických vodách pro-
blematiky genderu a představují celou řadu v naší historiografii doposud 
málo známých přístupů. Nejasným dojmem naopak může působit výběr 
editovaných textů. Podle vyjádření autorek se jedná o doposud nevyda-
né, česky psané prameny, vzniklé v období 16. až 18. století, explicitně 
tematizující pohlavní řád. Další výběrová kritéria však nejsou jasně for-
mulována, a tak není zřejmé, zda se jedná o veškeré v dané době vydané 
české texty traktující tuto problematiku (pro 18. století to patrně neplatí), 
anebo o texty podléhající ještě užšímu výběru editorek. Čtenáři je tím do 
značné míry zatajena „reprezentativnost“ editovaného souboru, kterou by 
bylo zajímavé znát i s ohledem na německy či latinsky psanou literární 
produkci 17. a 18. století.

První svazek edice obsahuje šest spisů: dva ze 16. a ostatní z počátku 
17. století. Je třeba zdůraznit, že se zde prezentuje „diskurs“ mužský, te-
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matizující postoje mužů vůči ženám, resp. konstrukce genderu „dobrého“ 
či „špatného“ muže (o sebe-tematizaci žen neříkají v podstatě nic, vyjma 
možnosti abstrahovat určitý „normativ“). Jde o díla, která byla v naprosté 
většině sepsána nekatolickými duchovními a jež nabízejí v podstatě ná-
boženský, mravně-naučný náhled na danou problematiku. Moralistní spis 
luterána Martinovského tematizuje křesťanské ctnosti pomocí květinových 
metafor a na konci obsahuje připojené modlitby. Moralita a „příručka“ vý-
chovy dívek ke ctnostem od luterána Plzeňského je opřena o četná exempla 
z autorit (včetně antických) a opět doprovázena modlitbami. Dále byl do 
edice zařazen anonymní spisek s výčtem křesťanských ctností. Katolický 
charakter má Pacovského soubor 12 příběhů o světicích (prezentující v pod-
statě klasický potridentský model ideální panny) a 12 historek o světských 
svatých pannách, jež nebyly určeny pro duchovní dráhu. Pátým textem je 
pojednání o vdovách z pera utrakvisty Hertvicia, jenž se zamýšlí nad pova-
hou a úskalím vdovství, vdovskými ctnostmi a povinnostmi (ovšem pouze 
v duchovní rovině) a v závěru opět připojuje modlitby a pobožnou píseň. 
Posledním dílem prvního svazku je spis utrakvisty Žalanského, dedikovaný 
kutnohorským měštkám a obsahující chválu ženského pohlaví. V souhrnu 
se jedná o morálně-naučné a „meditativní“ texty, určené spíše k rozjímání 
než k praktickému naplňování uváděných principů. Svou strukturou ostat-
ně připomínají texty soudobé tisky dobrého umírání, které byly podobně 
zakotveny v principech křesťanského řádu a vztaženy k eschatologickému 
prvku jakožto základnímu modelu uvažování.

Rovněž druhý svazek edice v sobě zahrnuje šest textů ze 16.–17. 
století, tentokrát věnovaných problematice manželství: praktičtěji zaměřený 
text utrakvisty, humanisty, univerzitního mistra a městského písaře Rosacia 
Sušického, který je mravně-naučnou prózou obsahující chválu manželské 
svornosti (důležitá je zde ale zejména svornost v náboženství, tj. v konfesi) 
a v podstatě konstruující společenský řád pomocí jasného vymezení role 
muže a ženy v manželství. Dále pak český překlad humanisticky laděného 
díla německého nekatolického kazatele, přinášející obranu žen formou 
„disputace“ mezi obhájcem a kritikem ženského pohlaví; z hlediska struk-
tury jde v zásadě o rozsáhlý výčet exempel, resp. příběhů o chování žen 
a mužů, o jejich poklescích a ctnostech. Zastoupena je i abeceda pobožné 
manželky z pera humanisty, radního písaře v Praze Kocína z Kocinétu, 
která na řadě příkladů z každodenního života vymezuje základní ženské 
ctnosti a nectnosti. Dalším editovaným spisem je ženské zrcadlo českobra-
trského duchovního a významného literáta Strejce Zábřežského; jedná se 
o kratší veršované dílko moralistního charakteru, které je chválou ženských 
ctností, ovšem spíše v rovině ideálu dobré hospodyně, zcela odpovídající-
ho městskému českobratrskému prostředí s velkým důrazem na morálku 
a střídmost ženy. Patrně nejvýrazněji „normativní“ charakter má spis dalšího 
českobratrského kněze Thadaea Meziříčského; jde o rozsáhlé mravokárné 
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dílo, které vytváří základní (českobratrský ovšem!) soubor mravního kódu 
manželství. Nakonec je zastoupen opět Žalanský, tentokrát rozsáhlejším 
spisem o mužských a ženských ctnostech; v moralistním, poměrně strikt-
ním duchu zde autor brojí proti neřestem, a naopak vybízí ke střídmosti 
a umírněnosti. Celkově lze říci, že editované texty ve druhém svazku mají 
výrazně jiný charakter než texty svazku prvního a že by se o nich skuteč-
ně v několika případech (Kocín z Kocinétu, Žalanský, Strejc Zábřežský, 
Thadaeus Meziříčský) dalo uvažovat jako o textech preskriptivních, jak je 
prezentují editorky ve svém záměru; v případě prvního svazku je nicmé-
ně o „normativnosti“ (a tudíž i o reprezentativnosti pro dané výzkumy) 
možno výrazněji pochybovat. Všechny editované spisy jsou však nanejvýš 
zajímavé a skutečně nabízejí značné možnosti badatelského využití, a to 
nejen v souvislosti s editorkami akcentovanými tématy.

Vzhledem k povaze editovaných textů je velmi zajímavé sledovat, jak 
s nimi obě autorky následně pracují v důkladně promyšlených, obsáhlých 
studiích. Metodologicky vyhraněnějšími se zdají být studie L. Storchové, 
která se v prvním svazku zamýšlela nad způsoby konstruování genderu, 
vztahy těchto konstruktů ke konceptu „pohlavního řádu“, legitimizací gen-
deru a pohlavního řádu, i nad normativním aspektem daných děl. V souladu 
s konceptem gender history je zde pohlaví chápáno primárně jako sociální 
konstrukt, nikoli jako biologická danost. Autorka přitom vychází z před-
pokladu, že vybrané texty „explicitně tematizují pohlavní řád“ a že nejenom 
referují o genderových diferencích, ale přímo gender formují, „spoluutvářejí 
jej jako fyzickou realitu.“ Zřetelně se svým přístupem vymezuje vůči starší 
i novější domácí historiografii a nabízí genderovou analýzu jako alternativu 
k některým u nás uplatněným přístupům (sociální realizace žen, osudy 
šlechtičen aj.). Zásadní je ovšem především jasné vymezení se vůči přístu-
pu (zejména německé) historické antropologie, která vychází z kategorie 
pohlaví jakožto kulturního konstruktu, vytvářeného na základě interakce 
mezi pohlavími (ta zase vychází z odlišné životní zkušenosti mužů a žen) 
– gender je v takovém pojetí výsledkem rozdělení pohlavních rolí v rámci 
sociálních institucí, a nikoliv analytickou kategorií. V případě L. Storchové je 
jasně patrný záměr analyzovat gender jako textový efekt, nikoli jako reflexi 
sociální praxe. S tímto pojetím genderu souvisí také analýza v textech edice 
konstruovaných genderů mimo obvyklé kategorie pohlavní binarity, se 
zohledněním dobových schémat a morálních dichotomií. Výsledkem tohoto 
způsobu „čtení“ dobových textů je L. Storchovou vypracovaná rozšířená 
škála genderů (dobrá a špatná panna, vdova a hospodyně), která přesněji 
odpovídá editovaným textům (1. díl, s. 520).

Autorka odhaluje zajímavý systém zacházení (je otázkou, zda z pozice 
tehdejších autorů vědomého či podvědomého) s pohlavím jako sociální 
kategorií. Poukazuje také na důležité kontexty mezi pohlavím, rodinným 
stavem, manželstvím, sociálním a pohlavním řádem, přičemž konstatuje, 
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že manželství představovalo základní „interpretační rastr“ pohlavního 
řádu, prostřednictvím kterého pak autoři vykládali vdovství a panenství. 
Její studie celkově ukazuje z hlediska významu nesnadnou uchopitelnost 
genderových konstrukcí i konstrukcí pohlavního řádu, kde se lze setkat 
s řadou strategií, legitimizací, ale i paradoxů.

V druhém svazku nahlíží L. Storchová zpřístupněné texty k proble-
matice manželství skrze „etiku sebe samého“, a to ve vztahu k představě 
o přirozeném řádu, vedení manželství a pohlavně specifických ctností. 
Z konceptuálního hlediska se odvolává na práce M. Foucaulta o dějinách 
sexuality, tj. na pojetí konstruování sebe samého prostřednictvím různých 
diskursivních praktik. Dovozuje přitom, že základem této etiky vztahu 
k sobě samému byla eschatologie, že se tato etika obracela ke křesťanským 
principům a že jejím základem byl Boží řád, odrážející se mj. i v uspořádání 
společnosti. Člověk byl součástí pomyslného „těla“, které reprezentovalo 
společenství řízené Bohem jakožto jeho hlavou. Ve studii, obsahující řadu 
velice podnětných sémantických poznámek k významu pojmů jako „patria“, 
„tělo“ aj., jsou dále tematizovány jednotlivé kontexty pojetí manželství, 
otázky jeho legitimizace, sexuálního chování, předmanželské a manželské 
čistoty či manželské svornosti. Zajímavě autorka nahlíží otázku vztahu po-
hlaví na pozadí „korporálního“ schématu, ať už v souvislosti se začleněním 
člověka do Božího řádu (Bůh = hlava, lidstvo = tělo) či v rámci konstrukce 
ideálního manželství (manželka jako součást manželova těla, manželství 
jako nedělitelné tělo). Jde o důležitý pohled, jenž na konkrétních příkla-
dech demonstruje zřetelné prolínání křesťanské koncepce spásy s otázkami 
každodenního života, resp. s vytvářením rolí muže a ženy ve společnosti 
– jasný doklad toho, že raněnovověké uvažování se odehrává na pozadí 
křesťanské etiky a eschatologie. Na druhou stranu je třeba reflektovat, že 
se jedná o rozbor „náboženského“ diskursu, resp. diskursu duchovních, 
jejich postojů (to autorka nikde explicitně nezdůrazňuje, ani nezohledňuje), 
což poněkud relativizuje obecnou platnost uvedených postulátů. Takto 
konstruované modely etiky či genderu jsou totiž jistě specifické s ohle-
dem na postoje duchovních. Také autorčin důraz na význam manželství 
jako základního „výkladového rastru“ v prezentaci společenského řádu se 
zdá být snad až příliš velký vzhledem ke skutečnosti, že jsou analyzovány 
pouze spisy, týkající manželství: diskurs o manželství klade hlavní akcent 
pochopitelně právě na manželství, od něhož se pak odvíjí další konstruování 
společenského řádu.

V rámci obou studií je velmi signifikantní autorčino zjištění, že gen-
dery vztahující se k mužskému elementu lze v editovaných textech izolovat 
pouze dva (dobrý a špatný manžel), což je možné vysvětlit jako důsledek 
dobového vnímání, které chápalo maskulinní existenci jako normu, zatímco 
potřebu tematizovat vztahovalo k tomu, co se vymykalo, tedy k femininitě, 
k „ženskému“ způsobu existence ve světě. Oproti tomu byla však aktivní 
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etická práce před vstupem do manželství a po něm spojována téměř vý-
hradně s mužským elementem, což patří k nejzajímavějším závěrům studie 
L. Storchové ve druhém edičním svazku. Inferiorita ženy byla v editovaných 
textech konstantou, která vyplynula na povrch ještě plastičtěji v souvislosti 
s texty tematizujícími diskursy manželství (které, jak Storchová přesvědčivě 
argumentuje, je možné v kontextu veleslavínské literární produkce pova-
žovat za „základní rastr přirozeného řádu“ (2. díl, s. 792). V tomto ohledu 
upozorňuje autorka mimo jiné na vliv biblické a patristické argumentace, 
která však v raném novověku fungovala v systému tzv. „kombinatorního 
psaní“, tedy mimo původní kontext, často dokonce ve smyslu logicky zcela 
protichůdném původnímu autorovu záměru (emblematický je například 
způsob nazírání na panenství, které bylo v raněnovověkých textech výrazně 
odlišné). Velmi zajímavé by bylo sledovat, jak autorkou odhalované prin-
cipy konstrukce etiky sebe samého korespondují se základními postuláty 
soudobé teologické literatury, hlavně ve vztahu ke křesťanské etice (Luther, 
Melanchton aj.) – např. otázka Boží a lidské vůle, svornosti apod. – což 
by pak mohlo poukázat na případné konfesijní konotace. Hluboce pro-
myšleným a inspirativním textům ubírá na kráse snad jen jejich nesnadná 
srozumitelnost. Autorčina snaha o pregnantní formulaci je na řadě míst 
až násilná a pro čtenáře orientujícího se v dané problematice jen okrajově 
představuje značnou překážku. Neochota hledat české ekvivalenty pro 
německé a anglické výrazy vede k neúměrné náročnosti textu a některé 
použité pojmy působí navzdory věcné korektnosti neesteticky (např. „gen-
derování“, „kanalizace sexuality“, „operacionalizovat“, „diskursivita“ apod.). Při 
detailnějším pohledu lze odhalit i občasné poněkud zmatečné používání 
pojmů: kupříkladu slovo „paradigma“ („rétorická paradigmata“?), sousloví 
„biblické subtexty“ (ve smyslu biblické texty), nebo obvyklé mnohovýzna-
mové používání slova „diskurs“ (což je ovšem logický důsledek vágnosti 
vymezení tohoto pojmu u Foucaulta).

J. Ratajová vychází ve svých studiích ze stejného konceptu jako L. Stor-
chová, ačkoli v jejím případě je hranice mezi genderem coby textovým efek-
tem a genderem coby odrazem sociální praxe méně zřetelná a v některých 
momentech obě roviny splývají. Autorka postupuje vždy systematicky po 
jednotlivých editovaných textech a analyzuje vytyčené tematické okruhy 
(co je panenství, resp. panictví – v 1. dílu a jakým způsobem se v textech 
pracuje s pojmem manželství – ve 2. dílu). Obě studie představují velice 
pečlivou obsahovou analýzu editovaných děl a nabízejí detailní vhled do 
významu zmíněných pojmů. Podnětným způsobem se autorka zastavuje 
mj. u používaných výrazových prostředků i u konstruktů panenství, v nichž 
následně odhaluje zřetelné rozdíly u jednotlivých autorů. Podobně pracuje 
i v případě rozboru manželství a upozorňuje na řadu zajímavých souvislostí, 
např. fenomén přirovnání manželství ke zbožnému tělu, ale především na 
postoje jednotlivých autorů k postavení ženy i muže v rámci manželství. 
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Poněkud problematické je zanedbání kontextu prezentovaných děl, 
což je patrně způsobeno primárním zájmem obou autorek o text jako ta-
kový, a ne o jeho původce či prostředí vzniku díla. V takovém případě je 
ovšem na místě výrazně větší opatrnost při posuzování výpovědní hodnoty 
těchto děl – kupříkladu spisy v prvním svazku jsou v zásadě mravokárnými 
díly, která mají určitý jasně definovaný účel, a nemusí být proto odrazem 
reálného uvažování o panenství ve společnosti; daná literatura se vyznačuje 
množstvím metaforických vyjádření a hyperbol, uváděny jsou zde vždy jen 
„extrémní“ případy a exempla, buď absolutně pozitivní, nebo absolutně 
negativní. A přestože autorkám šlo v prvé řadě o popis právě tohoto způ-
sobu konstruování, a nikoli o jeho odraz v praktickém životě, mohlo by 
jim zasazení do širšího kontextu pomoci lépe pochopit charakter daných 
konstrukcí. Byť se ve studiích J. Ratajové určitá snaha o kontextualizaci 
vyskytuje, zůstává spíše ve spekulativní rovině bez konkrétních dokladů 
(např. kontext druhého vydání Rosaciova díla vzhledem k proměně spo-
lečnosti v 18. a 19. století, 2. díl, s. 752–753).

Jak už bylo zdůrazněno, studie obou autorek je možné charakte-
rizovat jako inspirativní, jejich četba provokuje velké množství otázek. 
Je překvapivé, že se editorky nezamýšlely také nad postoji autorů, nad 
jejich strategiemi a „reprezentacemi“ – zde je patrný rozdíl mezi prvním 
svazkem, do něhož jsou zahrnuty spíše meditativnější texty duchovních, 
a svazkem druhým, obsahujícím i texty světských vzdělanců, které mají 
zcela jiný charakter. Problematická je také již naznačená otázka „norma-
tivnosti“, zejména v případě textů duchovních. To lze pozorovat hlavně 
u Žalanského a Thadaea Meziříčského: oba autoři mají specifický pohled 
kupříkladu na otázku sexuálního chování, kdy za ideál považují nesexu-
ální manželství, což bylo ovšem biologicky, psychologicky i sociálně stěží 
přijatelné, je tudíž otázkou, zda jde o reprezentativní příklady konstruo-
vání genderu, anebo spíše o sociálně „anomální“ diskurs, odvíjející se od 
specifické situace kněží. Pakliže se jednalo o „normativní texty“, nabízí se 
samozřejmě otázka recepce těchto děl. Pro koho byla určena? Kdo je ve 
skutečnosti četl? Jak dané texty zapadaly například do nově utvářeného 
modelu ženy v souvislosti s reformací (nové morální požadavky, nové role 
ženy)? To vše jsou otázky, jež prozatím zůstaly povětšinou otevřeny, stejně 
jako nabízející se úvahy o případných pozdněstředověkých vzorech pro 
zde odhalované postoje k ženám.

Ve svých studiích nabízejí autorky pohled zaměřený striktně, resp. 
téměř výlučně, na genderové aspekty, což je velmi zajímavá perspektiva, 
která umožňuje nahlížet na raněnovověkou společnost poněkud jinou 
optikou, než na jakou jsme zpravidla zvyklí. Na druhou stranu se ale zdá, 
že v tomto případě jde o pohled až příliš „odpoutaný“ od řady dalších 
konstitutivních prvků uvažování tehdejší společnosti – zejména konfesij-
ního a sociálního. Bylo by bezpochyby užitečné pokusit se zkoumat, do 
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jaké míry s těmito aspekty konstruování genderových kategorií souviselo. 
Je totiž zřejmé, že editované spisy (tedy i z nich abstrahované konstrukce 
genderu) se nevznášely ve vzduchoprázdnu, ale byly – jak ostatně autorky 
ukazují – pevně zakomponovány do náboženského diskursu raného no-
vověku. Poněkud nezvykle působí v tomto ohledu občasné snahy autorek 
nahlížet fenomény z duchovní sféry (Kristus, Panna Marie, úcta ke svatým) 
genderově-sexuálním prizmatem, což se v případě analyzovaných děl jeví 
jako problematické. Jen stěží lze uvažovat v tom smyslu, že klášterní panny 
(či jiné ideál-typy konstruované v analyzovaných dílech) vykazují zdánlivý 
paradox, když jsou asketické a „zároveň se vyjadřují jazykem heterosexuální 
lásky, jejímž objektem je Ježíš Kristus“ (1. díl, s. 589 ve studii J. Ratajové). 
Láska panen ke Kristu se odehrává mnohem spíše v symbolické, duchovní 
rovině a má jen málo společného se sexuálně-tělesnou stránkou. Jak už 
bylo zmíněno, studie obou autorek obsahují podnětné sémanticko-ana-
lytické pasáže, týkající se pojmů manželství a panenství, tělo, žena, čistota 
apod. Pro další výzkum mají takové úvahy nemalý význam, ačkoli právě 
zde se objevují slabiny v podobě nedostatečné kontextualizace textů a je-
jich autorů. Jedná se o náboženský diskurs, díla (většinou nekatolických) 
duchovních, která se vyznačovala mnohými specifiky.

Všechny tyto poznámky však nemohou zpochybnit skutečnost, že se 
v podobě prvních dvou svazků dané ediční řady setkáváme s odvážným, 
neotřelým a nanejvýš podnětným vstupem na badatelské pole, jež v české 
historiografii dosud představuje výrazné novum. Erudice editorek přitom 
slibuje vynikající a zajímavé výsledky i v dalších připravovaných svazcích, 
jež by ve svém souboru mohly přinést odpovědi na velké množství nava-
zujících otázek.

Michaela Malaníková – Tomáš Malý

Tomáš S t e r n e c k :  Mezi měšťany a šlechtou. Dějiny rodu 
Daublebských ze Sternecku
Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna 2009 (Brno v minulosti a dnes, 
supplementum 8), 581 s., ISBN 978-80-86736-12-9

Začátkem podzimu loňského roku spatřila světlo světa monogra-
fie věnovaná dějinám rodu Daublebských ze Sternecku. Nazývá-li sám 
její autor, Tomáš Sterneck, dílo „rozmáchlou rodovou ságou“, ani zdaleka 
nepřehání. Historie Doudlebských, respektive Daublebských, původně 
českobudějovického patricijského klanu, poctěného roku 1620 predikátem 
ze Sternecku a později ještě opakovaně nobilitovaného, je v knize, čítající 
bezmála šest set stran, vykreslena od nejasných středověkých počátků až do 
druhé poloviny 20. století a rozbíhá se zároveň – v souladu s postupným 
větvením rodu – také do značné geografické šíře: z jižních Čech zavádí 
čtenáře do Korutan, na Moravu, do Prahy a v individuálních případech 
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dokonce mnohem dál, nejednou až za hranice Starého kontinentu. Už na 
první pohled je patrné, že nejde o publikaci, adresovanou pouze několika 
málo nadšencům pro genealogii, případně heraldiku. Kladnou odezvu má 
šanci vzbudit především u zájemců o regionální, jihočeské dějiny, jimž 
autor – s ohledem na kolébku rodu – popřál logicky největší pozornost. 
Kniha však ve skutečnosti nabízí ještě víc. Osudy nejvýznamnějších Ster-
necků se zde odvíjejí na pozadí širších politických, sociálních a kulturních 
souvislostí, umně zasazeny do rámce „velkých dějin“. Máme tu co do činění 
s dílem, v jehož kapitolách se souběžně s generační posloupností jednoho 
rodu zrcadlí také řada zásadních mezníků vývoje novověkého českého 
státu, potažmo celé habsburské monarchie.

Svou představu o úloze genealogie v rámci moderní historiografické 
práce formuloval Tomáš Sterneck v Úvodu, přičemž oprávněně poukázal 
zejména na nutnost jejího pojímání z perspektivy samotné historické spo-
lečnosti: tedy jako nedílné součásti tradiční kultury. V téže stati se součas-
ně vyrovnal s hodnocením relevantní odborné literatury. První kapitolu, 
předcházející již vlastnímu výkladu rodové historie, nazval autor Reflexe 
rodových dějin a vytvořil jejím prostřednictvím jakousi pomyslnou bránu 
na vstupu do světa vzpomínek, který mu v době dětství zprostředkovala 
vyprávění jeho babičky a pratety – Gisely a Karolíny Daublebských. Líčení 
oscilující na pomezí dějepisné práce a autobiografie, navíc příjemně oživené 
beletristickými prvky a humornou nadsázkou, přechází dále v přehledné 
shrnutí dosavadního badatelského zájmu o sterneckovské téma v řadách 
historiků, archivářů a genealogů – ve třech případech přímo členů rodu. 
V následující stati Ozvěny rytířského dávnověku se autor vydává na cestu 
hledání rodových počátků, spojovaných – jak se však ukazuje, namnoze 
neoprávněně – s příbuzenstvím k jihočeskému rytířskému rodu Doudleb-
ských z Doudleb. Zatímco doposavad mohl Sterneckův výklad stát toliko 
na vratké podezdívce početně skrovných, navíc ne vždy jasně hovořících 
pramenů, opírá se již v další kapitole Hledání kořenů o bezpečné výpovědi 
dokumentů, dochovaných k osobnosti a činnosti Jiříka Doudlebského-
Zieglera – první prokazatelné, byť stále ještě mnoha záhadami opředené 
postavy rodových dějin. Teprve Jiříkovo sociální a majetkové zakotvení 
v královském městě na jihu Čech, konkrétně jeho sňatek s dcerou předního 
českobudějovického patricijského rodu Ramschisslů a následné převede-
ní ramschisslovského domu na hlavním městském rynku do jeho držby, 
položilo skutečné základy rozvinutí klanu a patřičně jej tím zviditelnilo 
i v historických písemnostech. Moment klíčový pro sociální vzestup rodu, 
pozvedající napříště jeho členy mezi měšťanskou elitu, totiž zásluhy Kašpara 
Daublebského coby českobudějovického primátora v komplikované době 
na prahu třicetileté války a jeho nobilitace jako výraz ocenění ze strany 
panovníka, představuje ústřední téma kapitoly Hodnostáři v barokním městě. 
Na něj pak navazuje rozklad o pozoruhodných sňatcích, respektive kari-
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érních osudech Kašparových dcer, synů a vnuků. V pořadí dalšímu vrch-
nímu hodnostáři jihočeské metropole, purkmistrovi Františku Eusebiovi, 
je věnována následující stať Consul urbis Budvicensis. Úřední činnost této 
vynikající osobnosti z řad Daublebských ze Sternecku v čele budějovické 
městské správy trvala dlouhých sedmadvacet let a vyvrcholila za bouřlivých 
událostí napoleonských válek, jejichž epizody se citelně dotkly také života 
na jihu Čech. Souhrnné pojednání o takzvané českobudějovické větvi rodu 
se uzavírá spolu s kapitolou Ústup z výsluní lokální moci. Příští tři stati sle-
dují životní poutě příslušníků těch rodových linií, kteří zakotvili převážně 
v Klagenfurtu, v Brně a v Praze, případně se ještě zakoupili na panstvích 
a statcích korutanského či moravského venkova. V průběhu „dlouhého“ 
19. století, tedy v epoše sahající rámcově od vzniku až k pádu rakouského 
císařství, se těmto Sterneckům často právě ve státních službách podařilo 
vybudovat nejednu pozoruhodnou kariéru, mnozí z nich svou činností 
významně zasáhli do soudobého kulturního a vědeckého života. Třebaže 
v řadě případů neopustili hranice měšťanského světa, nepřestávali být 
Daublebští jakožto představitelé nobilitovaného patriciátu (urbánní šlech-
ty) ani nadále konfrontováni se stavovsky vyššími vrstvami společnosti; 
na tento charakteristický rys celé rodové historie poukazuje ostatně již 
hlavní titul knihy. Skutečnost, že zejména členové korutanské a moravské 
odnože patřičně dostáli odkazu svých předků a zařadili se skrze veřejné 
působení, společenské styky, majetkovou a sňatkovou strategii do kruhů 
vyšší nobility, přiměla autora k pojmenování dvou ze zmíněných kapitol 
Mezi aristokracií 1 a Mezi aristokracií 2. Související stať Právníci, úředníci, 
oficíři a vědci je pak věnována příslušníkům linie pražské. Osudy potomků 
všech výše jmenovaných větví rodu v období od zániku habsburské monar-
chie až přibližně do 70. let 20. století mapuje závěrečná kapitola nazvaná 
Dozvuky starých časů. Kniha je doplněna soupisem použitých pramenů 
a výběrové literatury, dále patnáctistránkovým německým resumé, pečlivě 
zpracovaným jmenným a místním rejstříkem, celkem deseti přiloženými 
genealogickými tabulkami a bohatým obrazovým doprovodem v černobí-
lém i barevném provedení.

Ačkoli se autor na stránkách předmluvy zdrženlivě vyjádřil, že se skrze 
předkládanou monografii pokouší alespoň skromně navázat na odkaz svých 
předků – rodopisců Moritze a Alfreda Daublebských ze Sternecku, přece 
vytvořil dílo, které předchozí heuristické příspěvky k rodové genealogii ne-
jen úspěšně završuje, ale jakožto první dosud uskutečněný pokus o ucelený 
obraz sterneckovských dějin je pravděpodobně ještě předčí. Mimo jiné pro-
to, že se v něm právě oba, tradičně spíše oddělované přístupy, totiž přístup 
genealogický a historický, podařilo vhodně zúročit a vzájemně organicky 
propojit. Opus Tomáše Sternecka nepostrádá žádnou z formálních náleži-
tostí kritické historiografické práce, je vědecky erudovaný a přitom čtivý. 
Zakládá se na studiu úctyhodného množství domácích i zahraničních pra-
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menů (často nikoli jednotlivin, ale celých souborů archiválií), pocházejících 
jak z fondů veřejných institucí, tak ze soukromých archivů a zahrnujících 
vedle písemností třeba i mluvené vzpomínkové záznamy. Ani přes nové 
dokumentární objevy autor nerezignoval na opakovanou revizi pramenů 
již známých a v souvislosti se sterneckovskými dějinami publikovaných. 
Především za pomoci své hluboké paleografické a filologické výbavy se 
tímto způsobem dokázal bravurně vyrovnat se staršími dezinterpretacemi 
či chybami předchozích badatelů. Zdroje popisovaných skutečností uvádí 
v poznámkách, přitom ale kritický aparát zbytečně nepřetěžuje, což vý-
razně přispívá k jeho účelnosti. Komentář pod čarou tak zůstává stručný, 
přehledný a svým způsobem atraktivní i pro laického čtenáře. Zvláštní 
pozornost si zaslouží obrazová příloha a ilustrace k textu, vybrané se zjev-
nou snahou o představení širokého spektra památek na sterneckovský rod. 
Černobílé a barevné reprodukce písemných, ikonografických i hmotných 
dokumentů, zejména portrétních fotografií, pečetí, erbů, náhrobků, ruko-
pisných a tištěných archiválií, grafických i jiných výtvarných děl, působivě 
dokreslují proměnu myšlenkového světa a životního prostoru někdejších 
i těch žijících příslušníků rodu.

K prvořadým kladům textu patří jeho srozumitelnost, podepřená 
skvělými stylistickými schopnostmi autora. Sterneck se neutápí v titěrných 
detailech, ani čtenáře neunavuje zdlouhavými teoreticko-metodologickými 
exkurzy, nýbrž opakovaně prokazuje vytříbený cit pro výběr relevantních 
údajů a výstižné formulování problému. Kvůli zvýšené potřebě některých 
výrazů cítí se autor oprávněně nucen ke slovní obměně a k hledání ade-
kvátních synonym. Toku vyprávění nepochybně prospívá, když je v něm 
kupříkladu stále se nabízející termín rod příležitostně nahrazen slovy klan 
či pokrevenstvo, nebo když namísto jediného potomek střídá autor dle kon-
textu dítě, syn, dcera, descendent či ratolest. Podobně tak často zmiňované 
České Budějovice hledí Sterneck tu a tam uvádět buď ve formě „jihočeská 
metropole“, „město pod Černou věží“ nebo „město na soutoku Vltavy a Malše“. 
Přesto si v této souvislosti neodpustil nadužívání spojení „přední jihočeské 
královské město“, jehož neustálé opakování působí v jinak svěže plynoucím 
textu spíše těžkopádně. Na druhé straně i důsledná snaha o lexikální vari-
abilitu vyznívá místy křečovitě a v některých případech se tak děje takřka 
na úkor srozumitelnosti. Třeba ve větě typu: „Jako mladý muž, jenž někdy 
v předposledním decenniu 16. věku dovršil třetí dekádu života [...]“. Týká se to 
ostatně i ne zcela příhodného výrazu „poprvé zakřičel/a“, použitého na třech 
místech knihy ve významu narození dítěte – pokaždé více ke čtenářově 
úleku nežli porozumění.

Drobné nedostatky tohoto druhu nemohou ovšem zastínit celkově 
kladný dojem, na němž má vedle spolehlivého obsahu a vytříbeného stylu 
nemalý podíl zdařilé rozvržení výkladu. Rámcově vystavěné na genealo-
gické struktuře sterneckovského rodu a současně uvnitř každé z kapitol 
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rozvinuté na chronologickém principu, přispívá právě pojetí textu výrazně 
k jeho přehlednosti. Naopak nevýhodou takové osnovy je logické střídání 
čtenářsky více a méně atraktivních pasáží podle toho, jak se v nich věrně 
odrážejí vnitřní zákonitosti proměn života rodu. Za nepříliš záživnou platí 
šestá kapitola (Ústup z výsluní lokální moci) a do jisté míry i kapitola druhá 
(Ozvěny rytířského dávnověku), neboť jejich obsah se z velké části redukuje 
na nutný, leč suchopárný výčet jmen, životních dat a kusých prosopogra-
fických informací. (V prvním případě je tomu tak kvůli chybějící výraznější 
osobnosti mezi českobudějovickými Sternecky 19. a počátku 20. století, ve 
druhém případě hlavně vinou absence sdílnějších pramenů.) Slabinu jme-
novaných statí však bohatě vyvažují jiné části knihy, například dynamická 
líčení sterneckovských osudů na pozadí vzrušených časů napoleonských, 
prusko-rakouských či obou světových válek, či během pohnutých událostí, 
jež provázely změny společenských systémů ve střední a východní Evro-
pě v první polovině 20. století. Při četbě dramatických příběhů Františka 
Eusebia, Maxmiliána, Otty nebo Heinze Daublebských ze Sternecku se 
místy až tají dech. Obdivuhodné je především, že se autor, s ohledem na 
průpravnou četbu i následné psaní, dokázal statečně vyrovnat s tak širokým 
tematickým záběrem, jaký s sebou nutně přinášelo velkorysé časové pojetí 
práce. Za přímo mistrovský lze pak označit způsob, s jakým se mu podařilo 
zasadit dílčí životní epizody jednotlivých příslušníků klanu do širšího rámce 
českých a středoevropských dějin. Sterneckovské biogramy, načrtnuté na 
stránkách knihy, logicky zapadají do souvislostí okolního společenského 
a politického dění, do nějž je čtenář poučeně, avšak nenásilně zasvěcován. 
A je to mimochodem právě tento um, který tvůrci textu i jeho recipientům 
umožňuje neztratit základní nit vyprávění v pestré a leckdy komplikované 
přehlídce lidských osudů.

Po celou dobu se autor upřímně snažil dostát úloze objektivního 
dějepisce. Asi nejlépe to prokázal skrze svou racionální střízlivost tváří 
v tvář dohadům o nejistých rodových kořenech. Valnou většinu příběhů 
však současně tvořil z pozice životopisce a jako takový ani nemohl zůstat 
plně nestranný. Tím spíše, že je životopiscem spjatým s postavami své 
knihy poutem, od kterého sám odvíjí celé vyprávění i rozmýšlení nad dě-
jinami rodu – poutem pokrevním. Jeví se jako pochopitelné a správné, že 
Tomáš Sterneck pohlíží na popisované události přednostně z perspektivy 
samotných rodových příslušníků, že hodnocení konkrétních postav není 
v jeho podání výlučně opatrnické, ale že z něj tu a tam vyzařuje hrdost, 
úcta, jindy zas pochopení, shovívavost. Sám se ostatně nijak netají tím, 
že i jemu sterneckovské příběhy „učarovaly“. Tento osobní vklad jenom 
přispívá k celkovému dojmu solidnosti a činí Sterneckovo dílo přesvěd-
čivějším. Mimo to působí profesionálně a sympaticky, že – vyjma popisu 
éry, jíž mohl být současníkem – se autor zdůrazňování jakýchkoli osobních 
vazeb vyvaroval. Jistému, napořád ovšem decentnímu, uvolnění dá průchod 
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teprve v samotném závěru, kde se přes postupné vylíčení osudů nejmladších 
členů všech rodových větví symbolicky opět navrací k památce Gisely a Ka-
rolíny Daublebských: „Podmanivá vyprávění obou stařen se stala definitivně 
minulostí. U těch, kteří tak rádi přijímali pozvání do říše jejich vzpomínek, však 
neupadla v zapomenutí.“ V návaznosti na působivou koncepci celé rodové 
historie, jejíž úvod i zakončení jsou vyhrazeny právě pisatelovým osobním 
vzpomínkám, je v těchto dvou posledních větách řečeno vše podstatné. 
Obsahují vyznání i příslib. Přinášejí výmluvnou odpověď na otázku po 
smyslu psaní rodových ság. Jsou díkůvzdáním a současně odkazem. A jsou 
také vlastně, stejně jako celá kniha, opodstatněním i poselstvím olbřímí 
práce svého autora – potomka sterneckovského rodu.

Petra Vokáčová

Jan H o r s k ý :  Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy 
o povaze, postupech a mezích historické vědy
Praha, Argo (Edice Historické myšlení) 2009, 339 s., ISBN 978-80-257-
0124-9

Jak sám název ukazuje, zapojil se Jan Horský do sporu o to, nakolik 
je historie vědou, do sporu, který se táhne již několik století. Je pravda, že 
tento spor v posledních několika desetiletích získal nové zabarvení díky 
postmodernímu zpochybnění vědy jako takové. Postmodernismus, který ve 
svých nejradikálnějších podobách (např. P. Feyerabend) odmítl samotnou 
otázku demarkace mezi tím, co věda je a co není, zasáhl do chápání historie 
s myšlenkou absolutní relativnosti historické interpretace.

Horský v tomto sporu stojí na straně těch, kdo obhajují názor, že 
můžeme mluvit o historické vědě. Ne každé historické dílo však splňuje 
kritéria vědeckosti. Jaká kritéria to jsou vysvětluje Horský v prvních ka-
pitolách knihy, později přistupuje k tématům konkrétnějším, na nichž své 
řešení ilustruje.

Kromě Úvodu a Závěru má Horského kniha sedm kapitol: 1. Děje-
pisné porozumění a ospravedlnění, 2. Metodologické myšlení současné 
historické vědy: Roger Chartier, 3. Místo (velkých) teorií v historických 
vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání, 4. Od 
rétorické figury k analytické kategorii – k vývoji pojmu „kultura“ v dějepi-
sectví 20. století, 5. Česká historiografie a sociologie náboženství, 6. Mož-
nosti historicko-antropologické a kulturně-dějinné interpretace českého 
tajného a tolerančního nekatolictví 18. století a 7. Novověká racionalizace 
a odkouzlení světa. Několik poznámek k možnosti pojednat proces kul-
turně-dějinné proměny.

V Úvodu Horský píše, že základní otázkou, která prostupuje celou 
knihu je, „zda je dějepisectví (či popřípadě některá jeho složka) schopné 
prokazovat proměnu kulturních obsahů. Pokud ano, do jaké míry a za jakých 
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podmínek tomu tak je?“ (s. 13, kurzíva J. H.). S tím souvisí otázka, zda je 
historiografie vědou a jaký je její vztah k jiným vědám. V následujícím textu 
upřesňuje Horský svou pozici v paletě různých názorů na tyto problémy 
a uzavírá názorem, že na otázku citovanou na začátku tohoto odstavce 
lze odpovědět kladně. První tři kapitoly knihy pak vymezují, za jakých 
podmínek k tomu může dojít, následující čtyři je ilustrují na konkrétních 
příkladech.

V první kapitole se zabývá jednak přechodem od převahy politic-
kého dějepisectví k antropologickému kladení otázky a problematikou 
kategorie porozumění. Ukazuje na historické kořeny názoru na význam 
politického dějepisectví (Marx, Durkheim, Hegel) a na to, že tento názor je 
spjat jednak s esencialistickým a holistickým pojetím dějepisu v Popperově 
smyslu, jednak s představou že dějepis má nutnou politicko-ideologickou 
dimenzi. Oba tyto názory se Horský snaží vyvrátit. Poukazuje na to, že je 
nutné rozlišit historickou skutečnost od předmětu historického bádání. 
Tvrdí, že namísto objektivity dějepisného poznání/porozumění lze mluvit 
o jeho adekvátnosti, přičemž tu je nutno „posuzovat ve vztahu k výchozím 
otázkám, zvoleným metodám a studovaným pramenným stopám a v relaci 
k výchozí (teoretické) koncepci studované skutečnosti a předmětu studia“ 
(s. 30). V následujícím textu se do popředí dostává otázka porozumění, 
jehož různá pojetí Horský rozsáhle analyzuje a v této souvislosti se zabývá 
i otázkou hodnot, kterou řeší ve smyslu M. Webera. (Jeho jméno ostatně 
patří k nejcitovanějším jménům Horského knihy a lze soudit, že základy 
jeho interpretace historických věd jsou skutečně založeny na práci s We-
berovým myšlením.)

V druhé kapitole si Horský vybral jako příklad pro současné historické 
myšlení R. Chartiera, mj. jako autora, který nachází inspiraci v narativistic-
kých a lingvistických kritikách dějepisectví, nicméně se zároveň v polemice 
s nimi snaží uchránit prostor pro dějepisné poznávání. Horský rozebírá 
Chartierovo pojetí konstrukce objektu, jeho kritiku kategorií „kontinuity“, 
„totality“ a „kauzality“. Chartier podle Horského chápe historický nebo 
kulturní objekt jako konstruovaný „aktérskými praktikami“, tj. praktikami 
lidí žijících ve studované době, a tím, jaký mu aktéři připisují význam/smysl. 
Přitom zdůrazňuje, že „vztah mezi symboly/znaky a tím, co reprezentují, 
se musí chápat jako nestabilní, skupinově a individuálně odlišný“ (s. 66). 
Při tom všem se však Chartier v opozici vůči lingvistické kritice, která 
argumentuje neprůhledností jazyka, a tedy badatelskou nedostupností 
skutečnosti, domnívá, že se lze propracovat k vrstvě sociálních praktik a tu 
objektivně (ve smyslu „měkké“ objektivity) poznat.

V následující kapitole se Horský zamýšlí nad místem (velké) teorie 
v době, kdy se do historických věd dostává do popředí narativistická 
kritika a mikrohistorické studie. Odmítá myšlenku, že každá velká teorie 
v historii podřizuje člověka obecným procesům a strukturám. Právě v této 
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kapitole se zabývá otázkou, kterou jsem naznačila v úvodu recenze, totiž 
vztahem přírodních věd na jedné straně a společenských a sociálních věd 
na straně druhé. Odmítá jejich přísné odlišování a chce „upozornit, že 
prokázání měkkosti teorií zdaleka nemusí ještě znamenat dokázání jejich 
neužitečnosti, natož pak neoprávněnosti“ (s. 75). Ostatně neustálá proměn-
livost není jen vlastností objektů historických věd, stejně jako výlučnou 
vlastností historických věd není vyprávění, v němž se konstatuje pouhá 
časová následnost dějů. Horský konstatuje, že v historii existuje řada teorií, 
varuje však před jejich substancializováním, které by mohlo vést k jejich 
přeměně v ideologie. Podmínkou pro to, aby tyto teorie byly považovány 
za vědecké, je, aby kultivovaně pracovaly s pojmy jako s analytickými 
kategoriemi a byly schopny reflexe svých vlastních metod. Historik, který 
chce být považován za vědce, musí být schopen neustále kontrolovat teorie 
procesů a struktur.

Kapitola čtvrtá ukazuje vznik analytické kategorie na příkladu vývoje 
pojmu „kultura“. Horský zde proti sobě klade analytický přístup (jako pří-
klad uvádí ideální typ M. Webera, pokud zdůrazníme jeho nominalistický 
charakter a budeme ho brát jako nástroj badatelsky reflektované selekce) 
a holistický přístup, který celkem rozumí opravdu neredukovanou celist-
vost (G. von Below). V dalším textu ukazuje na příkladech jednotlivých 
autorů různá možná pojetí pojmu „kultura“. Tato pojetí mnohdy otevírají 
nové problematiky v rámci historie nebo historické antropologie. Uvádí 
pak příklady použití pojmu „kultura“ v českém prostředí (M. Novák, 
B. Komárková, J. Slavík, Z. Kalista, F. Kutnar, J. Marek, J. Petráň aj.). Pojetí 
kultury u J. Petráně a L. Petráňové („semiotický status věci“) mu pak slouží 
jako příklad analytické kategorie kultury, i když zároveň varuje před příliš 
strukturalistickým zabarvením jejího použití, totiž předpokladu, že změna 
významu části vždy souvisí s celkovou restrukturací systému. V závěru 
kapitoly se Horský opět vrací k problému vědeckosti historiografie a tvrdí, 
že „pokud si chce dějepisectví uchovat místo mezi vědami, mělo by kulti-
vovat svou způsobilost prokazovat – na bázi ‚měkkých‘ faktů kulturní (…) 
změnu, popřípadě její opak v podobě longue durée“ (s. 134).

Čtvrtá kapitola už signalizovala přechod ke změně, jíž se vyznačují 
následující tři kapitoly: k zařazení poměrně konkrétnější tématiky a v ně-
kterých případech k českým poměrům. To ukazuje už název páté kapitoly: 
Česká historiografie a sociologie náboženství. I zde budou ovšem Horského 
zajímat hlavně metodologické otázky. Ty se dostaly do popředí po nástupu 
postmoderní kritiky, kdy se stal aktuálním problém kontrolovatelnosti 
konstrukce obrazu dějinné fakticity. Na to podle Horského reagovalo 
dějepisectví jednak snahou poměřovat dějinné interpretace pramenně vy-
kazatelnými skutečnostmi a pak vznikem historické antropologie a snahou 
vydat se ke kulturním dějinám společnosti. Horský zkoumá vztah obou 
těchto proudů k sociologii náboženství a po kapitolce vysvětlující stano-
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viska zejména v německém a francouzském prostředí se vrací k prostředí 
českému. I tam nachází metodologické napětí už od dob sporu o smysl 
českých dějin. Zabývá se pak otázkou náboženské homogenity české spo-
lečnosti a kritizuje její předpoklad na základě konstatování, že v českých 
zemích v době od 2. poloviny 15. století do začátku 20. let 17. století 
nacházíme četné příklady náboženské tolerance. Zabývá se dále otázkou, 
nakolik ovšem naše pojmy, jimiž zachycujeme minulost, např. „nábožen-
ství“, „tolerance“, „osobní identita“ aj. jsou teoretickými pojmy „nebo jen 
termíny ze slovníku sloužícího k (ideologické) sebeindentifikaci moderny“ 
(s. 157), starším slovníkem řečeno, zda zde nedochází k zavádění anachro-
nismu do výkladu dějin. Další nadhozenou otázkou je problém, zda se za 
náboženskými hnutími neskrývala hnutí sociální – to Horský opět zkoumá 
na základě diskuse v české historiografii, tentokrát o interpretaci husitství 
(např. diskuse mezi J. Pekařem a J. Slavíkem). Horský se dále zabývá pro-
blematikou „kvazi-náboženských“ jevů a konečně přechází k weberovské 
otázce „odkouzlení světa“, která jej ostatně zajímá i v jiných kapitolách. 
Ukazuje na to, místy s odkazy na práce D. Tinkové, že odkouzlení světa 
není homogenní proces a že dokonce nelze vyloučit dialektiku odkouzlení 
a „znovuzačarování“ světa. V následující části páté kapitoly pak konečně 
řeší otázku, nakolik mohou pojmy sociologie náboženství sloužit jako 
analytické kategorie dějepisectví, a to opět především na příkladu pojmů 
ze slovníku M. Webera. Poukazuje na to, že problém není v tom, že každé 
dějepisné bádání v sobě implicitně obsahuje teoretické prvky (např. ve 
významu pojmů, které používá k zachycení a popisu skutečnosti), nýbrž 
objevuje se až tehdy, když tyto teoretické prvky nejsou reflektované. V ná-
vaznosti na mikrohistorická studia pak upozorňuje na skutečnost, že ani 
v nich nám není dostupný individuální životní svět zkoumaného aktéra. 
V závěru konstatuje, že ačkoli „jsou teorie nástrojem selekce a konstrukce 
(‚náboženský jev‘, ‚odkouzlenost‘) obrazů minulosti, nevylučuje se tím 
možnost jejich ‚empiricko-historického‘ prověřování“ (s. 181).

Šestá kapitola je už opravdu věnována konkrétnímu historickému 
problému, a to možnostem historicko-antropologické interpretace české-
ho tajného a tolerančního nekatolictví 18. století. Vzhledem k tomu, že 
mnohde navozuje dojem, že jde především o lidové tajné nekatolictví, je 
celkové vyznění kapitoly poněkud rozporné, protože se může opírat pře-
devším o dokumenty vzaté spíše z vyšších vrstev společnosti. V každém 
případě Horský vyslovuje názor, že lze pochybovat o tom, že v mnoha 
případech „tajné“ nekatolictví nebylo pro své katolické sousedství zcela 
tajné. I zde přechází k otázce odkouzlení světa a na konkrétních případech 
náboženských názorů zejména nekatolíků zkoumá, zda jejich přístupy 
(např. pojímání svátosti) byly opravdu racionálnější než přístupy katolíků. 
Odvolává se přitom na pojem magie a soudí, že ne všechny změny v ne-
katolickém křesťanství lze považovat za symptomy odkouzlení světa nebo 
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vůbec nástupu „moderní“ mentality. Zajímavý je i jeho exkurz do oblasti 
genderové analýzy.

Poslední kapitola je věnována novověké racionalizaci a odkouzlení 
světa, a to opět z metodologického hlediska. Do popředí vystupuje otázka 
plurality racionalit a vrací se i problém, nakolik se racio prosazuje i v ná-
boženském myšlení. I zde vychází J. Horský ze své znalosti a interpretace 
Weberových názorů a na tomto základě přistupuje k vybraným problémům: 
1. Jedná se při racionalizaci o intencionální nebo neintencionální jevy? 
2. Co vlastně v souvislosti s racionalizací chceme studovat – Horský nabízí 
několik možností, které si však badatel musí uvědomit a jasně odlišit od 
ostatních. V konečné části kapitoly pak ukazuje problém paralelnosti pro-
cesů na příkladu würtemberského pietismu 18. a 19. století, kde je nutné 
uznat souběžnost procesů sekularizace na jedné straně a spiritualizace 
spojené s rechristianizací na straně druhé.

Závěrečné shrnutí a úvahy pak částečně resumují to, co Horský napsal 
v předchozím textu, částečně se v nich objevuje nový motiv. Horský tvrdí, 
že dokázal, že historické vědy jsou s to prokazovat proměnu kulturních 
obsahů. Avšak „uznání této způsobilosti přitom nevyžaduje, abychom trvali 
na existenci nějaké nesporné objektivity historického poznání. Dokonce lze 
říci, že právě naopak“ (s. 221). V následujícím textu se pak pokouší srovnat 
některé prvky myšleni historických věd s myšlenkami evolučního biologa 
Marcella Barbieriho, který usiluje o formulování biologické sémantické evo-
luční teorie. Barbieri se odvolává na analogii mezi druhy a kulturami, a proto 
je pro Horského toto srovnání zajímavé. Je zajímavé i proto, že se Barbieri 
domnívá, že sémantické procesy nelze zkoumat kvantitativními metodami, 
a tak se opět otevírá prostor pro srovnání přírodních a humanitních věd. 
V následujícím textu uvádí Horský hlavní myšlenky Barbieriho postupu, 
ale v závěru soudí, že Barbieri má tendenci chápat mentální objekty jako 
artefakty a navíc příliš zbrkle převádí sémiotické pole na pouhé sémantické 
pole. Podrobuje tedy Barbieriho názory kritice. Přesto jsou pro něj Barbie-
riho postupy předstupněm k úvaze o vztahu proměny kulturních obsahů 
a kulturní evoluce. Pokouší se nalézt kritéria vývoje. Zavrhuje kritérium 
nárůstu složitosti a správně tvrdí, že „by bylo pošetilé chtít rozhodnout, 
zda je složitější obraz světa u Aristotela, Augustina, Tomáše Akvinského 
či u moderních myslitelů“ (s. 233). Jako kritérium mu zcela nevyhovuje 
ani způsobilost vztahovat naše teorie a pojmy k empirii. Nevyhovuje mu 
už proto, že chápe skutečnost jako „heterogenní kontinuum“, na něž není 
možné aplikovat jediné kritérium. Zdůrazňuje, že naše porozumění je vždy 
založeno na nějakých předpokladech. Odtud přechází k Popperovu pojmu 
„třetího světa“. Zde bych se ale chtěla pozastavit u – pro celek Horského 
knihy nepodstatného, ale přesto zavádějícího – momentu. A tím je Hor-
ského zásadní nepochopení Popperova výroku, že „…sociální vědy musejí 
přijmout metodologický esencialismus“. (K. R. Popper: Bída historicismu. 
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Praha 1994, s. 30–31, citováno Horským na s. 239 jeho knihy.) Tento 
výrok, proti němuž Horský argumentuje jako proti Popperovu, Popper 
sám připsal příznivcům (antinaturalistického) historicismu, proti kterému 
bojoval. Popper zastával hledisko metodologického monismu, tj. názor, že 
přes veškeré rozdíly mezi přírodními a společenskými vědami musí být na 
tyto vědy – pokud se za samy vědy považují – kladeny v podstatě stejné 
nároky, což se týká i zásadní jednoty základních metod, jimiž disponují. 
Popper se rozhodně kloní k nominalistickému pojetí společenských a his-
torických věd. Nadto v závěru své knihy vyslovuje pro historické vědy 
požadavek, s nímž – jak se domnívám – by Horský zcela souhlasil: „Je 
potřeba pochopit nutnost přijetí nějakého stanoviska, jasně toto stanovisko 
vyložit a stále si uvědomovat, že toto stanovisko je jen jedno z mnoha, a že 
i kdyby se rovnalo teorii, nelze je ověřit“ (tamtéž, s. 117).

Horského kniha je podle mého názoru významným příspěvkem do 
úvah nad podstatou dějepisectví, nad otázkou, nakolik jsou historické vědy 
vědami a nakolik je v nich možné objektivní poznání. Vychází z impozantní 
znalosti literatury, zejména německé – v mnohém je jeho dílo vystaveno 
na úvahách rozpracovávajících myšlenky M. Webera a také německých 
historiků, z nichž namátkou uvádím J. Kocku nebo R. Kosellecka. Nelze 
však také nepřipomenout roli Clifforda Geertze a jeho antropologického 
pojetí kultury v Horského úvahách. Knihu provází přes 60 stran poznámek, 
kde Horský nejen uvádí literaturu, ale i rozsáhlé citáty místy doprovázené 
vlastní úvahou, a dalších 20 stran seznamu použité literatury a samozřej-
mě jmenný rejstřík. Závěrem lze říci, že by bylo dobře, kdyby jeho kniha 
vyvolala diskusi jak mezi historiky, tak i mezi filozofy vědy a vůbec všemi, 
kdo se o vědu obecně i vědu o dějinách zajímají.

Ivana Holzbachová
 

John L u k a c s :  Na konci věku
Přeložil Luděk Bednář. Praha, Academia (edice XXI. století, sv. 6) 2009, 152 s., 
ISBN 978-80-200-1781-9

Americký historik John Lukacs (1924) se narodil v Maďarsku v ka-
tolicko-židovské rodině, svou vlast opustil těsně po druhé světové válce 
a usadil se v USA. Stal se profesorem historie na vysoké škole Chestnut Hill 
a dalších amerických univerzitách (Univerzita Johna Hopkinse, Kolumbij-
ská univerzita, Univerzita v Princetonu). Již z této stručné bibliografické 
poznámky uvedené na obálce českého vydání knihy At the End of an Age 
(Na konci věku) prýští několik zásadních skutečností určujících dějinný 
vývoj 20. století i životní příběh význačného historika: náboženská pluralita 
na pozadí života evropské intelektuální vrstvy, středoevropská poválečná 
tragédie spočívající v přeorientování dosavadního vývoje a z něho vycháze-
jící nebezpečí pro všechny, kteří se s otvírající „stalinskou náručí“ nemohli 



154

L I T E R A T U R A

a nechtěli smířit, a na druhé straně otevřený „směsný kotlík“ Ameriky, 
koncentrující v sobě i značnou část evropského exilu.

Publikace Na konci věku není ovšem standardní historická práce. Je to 
soubor velmi osobně pojatých esejů, v nichž se autor vyjádřil k pěti klíčovým 
problémům, které ho evidentně trápily po celou dobu jeho tvůrčí činnosti. 
Je to tudíž jakýsi odkaz, testament, zamyšlení nad tím, co tvoří zásadní 
otázky současného historika, který je schopen překročit svůj obor interdis-
ciplinárně – a to nejen v rámci spřízněných humanitních disciplín. Z knihy 
je zřejmé, že se Lukacs ve své snaze o pochopení minulosti i přítomnosti 
nechtěl a nemohl obejít bez vývoje matematiky a fyziky. Probereme nyní 
jednotlivé kapitoly a pokusíme se pochopit jejich teze.

První esej nese název titulu, lze ho proto považovat za klíčový nejen 
v obrazném slova smyslu. Lukacs v něm charakterizuje moderní „věk“, 
éru, která právě podle jeho soudu končí, a poté se snaží pomocí několika 
postřehů vyjádřit nastupující přechodnou dobu. Názor o konci novověku 
nepřekvapuje, od šedesátých let minulého století se objevují hlubší i po-
vrchnější studie na toto téma. Velmi myšlenkově blízká je například studie 
Romana Guardiniho na totéž téma. Lukáczovo pojetí je ale sympatické 
v tom, že (až na drobné výjimky, například vývoj hudby) se snaží o vyvá-
žený postoj, bez zavádějící nostalgie – tu naopak přesně vystihuje – a bez 
zavádějící paušální kritiky, která neumožňuje ocenit pozitiva posledních 
staletí. Autor trvá na tom, že nejvýstižnější označení pro moderní dobu je 
„buržoazní věk“ s ohledem na specifickou vrstvu, která určila ráz epochy. 
To by také nebylo nic nového, nové jsou však souvislosti, do nichž buržo-
azní věk Lukacs situuje – oslabování moci státu a zatemnění jeho smyslu, 
klesání hodnoty peněz, zvýraznění jejich abstraktní povahy a závislosti na 
lidském vnímání, slábnutí tradičního zemědělství a průmyslu a soustavný 
růst byrokratizace, která hubí původní význam demokracie, úpadek měst 
a především vývoj buržoazního kultu rodiny, dětství a vzdělání. Některé 
Lukacsovy postřehy jsou natolik aktuální i v současném českém prostředí, 
že není možné necitovat: „Jako tomu bylo v mnoha dalších oblastech života, 
byla i pravidla, kterými se řídily školy a univerzity a jejich fungování, spíše 
byrokratická než meritokratická (elitní). Byl to totiž byrokratický, a nikoli 
meritokratický aparát, který klasifikoval zaměstnání lidí dle jejich akade-
mického titulu. Počet a škála různých vysokoškolských akademických titulů 
neuvěřitelně a nesmyslně narostly. Účelem institucionálního vzdělání se 
nyní stalo kromě dohledu i zajištění akademických titulů, které okamžitě 
zajišťovaly pracovní místo“ (s. 27). Tato pasáž i jiné by snad poukazovaly 
k tomu, že celý text má povahu jeremiády. Jak jsme již konstatovali, není to 
tak, i když se zdá, že podle Lukácse nyní převažují negativa. Jako historik si 
je ovšem vědom, že existují i trvalé úspěchy novověku (věku evropského), 
k nimž patří zdraví a prodlužování života, budování institucí a třeba poly-
fonní hudba. Nynější doba je charakterizovaná zejména mnoha rozpory, 
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z nichž jeden z nejvýznamnějších spočívá v promísení starého s novým 
(pravidla, zvyky a chování jsou takříkajíc nastaveny postaru). Pronikavým 
analýzám se nevyhnuly ani novodobá hnutí enviromentalistického typu, 
která jsou pro autora sice akceptovatelná vzhledem k úsilí chránit přírodu, 
jejich rozporuplnost však tkví v jejich antihumanismu a „kultu divočiny 
a divokosti“.

Druhý esej je čtenářsky náročnější, neboť se věnuje vývoji historického 
myšlení, respektive rozšiřování historického vědomí, což Lukacs považuje 
mimo jiné též za znamení nové doby, zejména ve 20. století. Nejde ovšem 
jen o to, že „historické myšlení nám vstupuje do krve“, jak to tvrdil Johann 
Huizinga v roce 1935. Spíše jde o to, co to znamená konkrétně – vzhledem 
k pramenům, k chápání vztahu mezi „profesí“ a „povoláním“, k poznané 
částečnosti a neúplnosti našeho poznání. U rozboru všech aspektů je zřejmé 
autorovo přesvědčení, že nejdůležitější je to, co si lidé myslí a čemu věří, 
totiž že ona známá marxistická nadstavba je ve skutečnosti základnou. 
Zvyky, mravy, myšlenky a názory jsou tím podstatným, co určuje historické 
myšlení dneška. I na dalších Lukacsových názorech je mnoho zajímavého: 
historikům už nemůže jít pouze o zaplňování mezer v dějinách, protože 
jejich ideálem už není definitivnost a komplexnost, jak tomu bylo ještě 
před sto lety; z nemožnosti dobrat se pravdy nevyplývá automaticky ne-
možnost vyslovení pravdy – postmoderna je v tomto ohledu upřílišněná, 
neboť často ústí v přílišný subjektivismus; a k podstatě historikovy práce 
nezbytně patří představivost možností v minulosti (pokud historik hovoří 
o bitvě u Salamíny, musí to být tak, jako by v ní Peršané stále mohli zví-
tězit…). Eseji dominuje úvaha o pravdě a o různosti její situační hodnoty, 
která si zaslouží citát: „Jde skutečně o historické okolnosti, protože význam 
každého lidského projevu (a tudíž i každé ideje) nelze oddělit nejen od 
toho, jak a kde je vysloven a komu je určen, ale kdy se to děje.“ A následuje 
pěkný příklad s větou o židech, která mohla zaznít za zcela jiných okolností 
a mohla tudíž mít zcela rozdílnou „kvalitu pravdy“.

Třetí kapitola zkoumá otázku vědeckého poznání. Po prvních dvou 
esejích již nepřekvapí, že autor podřazuje vědu dějinám a historickému 
myšlení, že kritizuje úzké chápání objektivity a že zkoumá proměnu ba-
datele-charakterního uzavřeného učence v inflačního moderního vědce, 
u něhož se již čestnost nepředpokládá. Ve větší míře se tu objevuje posou-
zení fyziky, která je pro autora zřejmě nejpodnětnější i „nejaromatičtější“ 
přírodní vědou 20. století. Znovu a znovu autor poukazuje na provázanost 
myšlení a zkoumání „faktů“, subjektu a objektu. Tato partie však obsahuje 
i zajímavý pohled na čtyři vynikající postavy moderních dějin: Darwina, 
Marxe, Freuda a Einsteina. U všech čtyř postav maďarský historik odkrývá 
slabinu determinismu, u pozdního Einsteina dokonce obranu vlastních 
chybných závěrů za každou cenu. V českém prostředí je samozřejmě nej-
zajímavější pojetí Karla Marxe. Podle Lukacse se Marx mýlil ve dvou zá-
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sadních věcech: za prvé nerozpoznal obrovský vliv národního hnutí, i když 
žil v jeho rozpuku, a za druhé přecenil ideu akumulace kapitálu: „…místo 
aby se Marx soustředil na zřetelnější (a záludnější) akumulaci názorů, jež 
je zase záležitostí ducha, a nikoli hmoty. Netýká se manipulace spoustou 
peněz, ale myšlenek, a je nedílnou součástí věku suverenity lidu“ (s. 85). 
Pasáž o Marxovi obsahuje i kouzelnou větu, v níž Lukacs sice považuje 
Marxe za pomýleného spisovatele, na druhé straně říká, že „nebude kopat 
do muže, který je na kolenou“. Hle, historik s hlubokým etickým cítěním, 
v českém prostředí persona málokdy viděná.

Čtvrtá kapitola potěší kolegy-historiky, věnující se dějinám národního 
socialismu, Adolfu Hitlerovi a druhé světové válce. I když možná nepotěší 
všechny, protože v záplavě faktopisecké literatury o těchto fenoménech 
působí některé Lukacsovy závěry spíše jako studená sprcha pro ty, kteří se 
domnívají, že stále tlustějšími a detailněji zpracovanými publikacemi do-
sáhnou pochopení a porozumění minulých dějů. Jedna, dvě věty z Lukacse 
mají totiž mnohem větší cenu než ony tlustospisy. Například: „Zdůrazňuji, 
že Hitlerova popularita byla mimořádná co do velikosti i obsahu. Byla 
nesrovnatelně větší než popularita ostatních diktátorů. Často říkal, že není 
diktátorem – a existovalo několik důvodů, proč to mohl tvrdit… Hitlerovu 
popularitu však nelze nijak jednoduše vysvětlit. Čísly ji popsat ani vysvětlit 
nelze.“ Zde i na jiných místech je patrná autorova obezřetnost k historické 
statistice, která má podle něj nejen značná, ale principiální omezení. Vztahy 
a porozumění (a to i historické) nejsou záležitostí vyčíslitelnosti – a to platí 
podle Lukacse pro historii i matematiku. Další úvahy na téma zjišťování 
motivů jednání, úmyslů a možností lidských rozhodnutí jsou přímou po-
lemikou s pojetím mechanické souvislosti příčin a následků, která je jak 
nehistorická, tak nereálná.

Pátou kapitolou se dostáváme na samotné pomezí historického uva-
žování, alespoň na první pohled. Autor se v ní totiž zabývá myšlenkou, že 
Země je ve středu vesmíru. Toto troufalé tvrzení dokonce autor považuje 
za nejzávažnější tvrzení celé knihy – je mu tedy třeba věnovat pozornost 
a zkusit ho pochopit. Vesmír je podle něj naším objevem, a tudíž je jako 
všechny lidské vynálezy časově ohraničený, relativní a potenciálně chybný. 
Znamená to mimo jiné, že nejsme vlastníky (ani jako historikové, ani jako 
přírodovědci) absolutních a věčně platných pravd. Náš vesmír a tudíž i celek 
našeho poznání je pouze naším vesmírem, naším poznáním, protože pozo-
rovatele nelze oddělit od věcí, které pozoruje. Jedná se tak o jistý návrat 
k „myšlenkovému egocentrismu“, který je podle Lukacse velmi skromný. 
A končí chválou člověka jakožto „myslící třtiny“ (Pascal), která přesahuje 
vesmír a tvoří vlastně jeho střed. Tuto jedinečnost prokazuje už lidská 
složitost a představivost. Metafyzický závěr má takřka náboženskou povahu 
a je určitým vyznáním. Kniha vrcholí v pokusu znovu pochopit a promyslet 
víru. Ale jako v předchozím textu, i zde nejsou věci zjednodušeny. Pro 
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současnost totiž prý platí například paradox, že na konci novověku existuje 
nejen rozdíl mezi tím, co si lidé myslí a jak přemýšlejí, ale také rozdíl mezi 
tím, „v co si lidé myslí, že věří, a v co skutečně věří“. To však není jen 
sofistikovaný rozpor a posedlost komplikacemi, ale další z pokusů vyložit 
vývoj lidského myšlení, který autor končí sebeironií: nejde mu prý o téma 
konce světa, ale pouze o téma konce věku.

Jakkoli zřejmě budou pro některé čtenáře nejen závěry, ale mnohé 
Lukacsovy přístupy nepřijatelné (asi nejvíce problémů způsobuje propojo-
vání historie s přírodovědou, proto by bylo zajímavé, kdyby se nad knihou 
sešli právě reprezentanti těchto dvou vědeckých odvětví), celkové vyznění 
knihy i jednotlivé postřehy je možné považovat za zásadní příspěvky k de-
batě, kterou v domácím i německém prostředí otevřel Bedřich Loewenstein. 
Co je to pokrok? Nežili jsme minulá dvě století v představě, že pokrok je 
nekonečný a že se nám podaří proniknout do všech záhad člověka i kosmu? 
Nebude něco na tom, co pravil Pavel z Tarsu, že poznáváme „jen částečně 
a jako v hádance“? A není provokativní zamyšlení našeho maďarského 
kolegy nakonec něčím, co potřebujeme ze všeho nejvíc?

Jiří Hanuš

*

Thomas W i n k e l b a u e r  (ed.): 
Gundaker von Liechtenstein als Grund-
herr in Niederösterreich und Mähren. 
Normative Quellen zur Verwaltung 
und Bewirtschaftung eines Herrschafts-
komplexes und zur Reglementierung 
des Lebens der Untertanen durch einen 
adeligen Grundherrn sowie zur Organi-
sation des Hofstaats und Kanzlei eines 
„Neufürsten“ in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2008 
(Fontes rerum Austriacarum, Fontes Iuris 19. 
Band), 559 s., ISBN 978-3-205-77795-3

Obsáhlá edice z pera autora biografie 
o Gundakerovi z Lichtenštejna umožňuje 
svým čtenářům a uživatelům nový pohled 
na vrchnostenské normy v raném novověku. 
Po rozsáhlých výběrových edicích Řádů 
selských a instrukcí hospodářských Josefa Ka-
louska a specializovanějších Hospodářských 
instrukcích Václava Černého přináší uce-
lený a dosud nereflektovaný pohled na 
normotvornou činnost konkrétního ari-
stokrata. Téměř všechny editované doku-
menty pocházejí z fondů lichtenštejnského 
knížecího archivu ve Vídni.

Gundaker z Lichtenštejna spojil během 
relativně krátké doby statky z otcovského 
dědictví s vlastními nákupy a získanými 
konfiskáty. Z moravských a rakouských 
panství s různorodými formami správy 
bylo nutné vytvořit hospodářsky fungující 
a provázaný celek. Na základě otištěných 
instrukcí je možné srovnat Gundakerovy 
představy o fungování panství z počátku 
17. století (řada instrukcí pro Wilfersdorf) 
s obdobnou reformou na panství Moravský 
Krumlov ve třicátých letech. Zajímavé je 
zachycení osobních přípisků knížete v kon-
ceptech a vůbec kolacionování různých ver-
zí norem, z nichž mnohé byly opakovaně 
vydávány v aktualizované podobě. 

Podstatnou část zpřístupněných do-
kumentů tvoří výběr z hospodářských 
a poddanských řádů. Kromě opatření 
pro jednotlivá panství nebo lokality je 
zde zřetelná snaha o unifikaci norem; už 
v polovině 30. let vycházely společné řády 
pro moravská i rakouská panství. Účelná 
správa statků vyžadovala dobře fungující 
byrokracii. Gundaker z Lichtenštejna ji za-
ložil nejen na registraturních a archivních 
řádech, ale i na systému pokut, které byly 
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pro jednotlivé prohřešky úředníků pevně 
stanoveny. Do edice byly zařazeny i mě-
síční plány na rok 1623, které podrobně 
ukazují rozsah a časové rozvržení plánova-
ných hospodářských prací. Díky zmíněným 
osobním přípiskům knížete otevírají pohled 
na předního šlechtice, podnikatele v oblas-
ti robotního velkostatku. O každodenním 
hospodářském provozu na panstvích a roz-
sahu vrchnostenského podnikání vypovídají 
také rozpisy robot. 

Náboženská politika předchozích 
majitelů byla pro katolického konvertitu 
výzvou k důkladnému odstranění projevů 
nekatolických vyznání a k zavedení efek-
tivní církevní správy. V duchu dobové Gute 
Polizei usiloval i Lichtenštejn o disciplinaci 
života svých poddaných. Ve výběru jsou 
zachycena nejen obecná nařízení farářům, 
ale i četné příklady konkrétní angažovanosti 
knížete v jednotlivých lokalitách. Organi-
zaci knížecího dvora a úkoly komorníka 
určují potom zvláštní normy zařazené na 
konci edice. Publikace je uzavřena místním 
a osobním rejstříkem, doplněným rozsáh-
lým slovníčkem dobových a nářečních poj-
mů obsažených v předložených textech.

Obšírné vstupní pojednání, které je 
přepracovanou verzí starších autorových 
prací, uvádí předložené dokumenty do 
kontextu. Hlavní přínos knihy spočívá, 
kromě zpřístupnění nových dokumentů, 
v její struktuře. Naznačuje nové možnosti 
čtení starších edic vrchnostenských před-
pisů a díky zvolenému zdůraznění vlivu 
majitele na fungování velkostatku překo-
nává i administrativní hranice zemí, které 
dosud vymezovaly regionální záběr obdob-
ných publikací. Potěšitelné je, že na tento 
svazek naváže komparativní edice raně 
novověkých normativních pramenů pro 
Wilfersdorf a Valtice na jedné a Klosterneu-
burg na druhé straně, která by měla ukázat 
rozdíly ve struktuře a fungování církevního 
a světského panství.

Jiří Dufka

Promarněná šance. Edice dokumentů 
k česko-německému vyrovnání před 
první světovou válkou. Korespondence 
a protokoly 1911–1912, 1–2
Edd. Eva Drašarová – Roman Horký – Jiří 
Šouša – Luboš Velek. Praha, Národní archiv 
2008, 1730 s., ISBN 80-86712-08-7 

Se skutečností, že se nevyřešené čes-
ko-německé vztahy uvnitř českých zemí sta-
ly v posledních patnácti letech před první 
světovou válkou trvalým problémem, který 
osudově ohrožoval vratkou stabilitu habs-
burské monarchie, kontrastuje dlouhodobě 
nedostatečný zájem o výzkum této proble-
matiky. I když k česko-německým jednáním 
o národnostním smíru na Moravě vyšlo už 
více prací (naposled Moravské vyrovnání 
z r. 1905: možnosti a limity národnostního 
smíru ve střední Evropě. Brno 2006), o po-
dobná jednání vedená v Čechách nebo ve 
Vídni se projevuje zájem až v posledních 
letech (J. Galandauer, Z. Kárník, L. Velek). 
Z tohoto hlediska představuje předkládaná 
edice pramenů zásadní obrat, neboť tvoří 
klíčový pramenný fundament umožňující 
hlubší studium komplikovaných a heuris-
ticky obtížně uchopitelných vyrovnávacích 
jednání vedených mezi Čechy a Němci v le-
tech před první světovou válkou, jejichž 
neúspěch nelze nevidět v souvislosti s krizí 
monarchie a jejím rozpadem. Předložená 
dvojdílná edice přináší prameny sice jen 
k období 1911–1912, jde však v tomto pří-
padě o dílčí výstup z rozsáhlé heuristiky 
provedené pro období let 1895–1915, po 
němž budou následovat další svazky pro 
období 1912–1914/1915. Edice zpřístup-
ňuje celkem 434 dokumentů, z toho je 45 
zařazeno do přílohy. Všechny tyto doku-
menty jsou tvořeny především protokoly 
a záznamy průběhu česko-německých 
jednání, která se oficiálně i utajeně konala 
v letech 1911–1912, ale i korespondencí, 
která kolem nich byla vedena, ať už na bázi 
úřední nebo soukromé. Cílem těchto slo-
žitých jednání bylo najít kompromis mezi 
protichůdnými požadavky Čechů a Němců 
v Čechách, které se týkaly užívání obou ná-
rodních jazyků u samosprávných i státních 
orgánů, reformy volebních řádů a zem-
ského zřízení v Čechách, ochrany menšin 
a menšinového školství apod., a obnovit tak 
funkčnost českého zemského sněmu. Fakt, 
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že se editoři s nesmírně obtížnou heuristi-
kou vypořádali se ctí, svědčí nejen značný 
počet archivů a fondů, z nichž dokumenty 
pro edici těžili, ale i důslednost, s níž hle-
dali a shromažďovali relevantní doklady 
z různých zdrojů. Např. tajná porada zá-
stupců českých a německých stran za účasti 
místodržitele konaná 18. 1. 1912 v Praze 
v bytě Karla Urbana je zdokumentována 
nejen oficiálním protokolem zaslaným mís-
todržitelem ministru vnitra (č. 165), ale 
též soukromými poznámkami K. Kramáře 
(č. 166), soukromým záznamem E. Nostitze 
(č. 167) i vlastními poznámkami místodr-
žitele F. Thuna (č. 168). Dokumenty jsou 
v edici řazeny chronologicky, v příloze pak 
jsou rozděleny do čtyř oddílů: v prvním 
jsou zachyceny deníkové záznamy české-
ho místodržitele Franze Thuna o průběhu 
česko-německých vyrovnávacích jednáních 
v letech 1911–1912 a o souvisejícím dění, 
v druhém jsou zveřejněny dopisy Franze 
Thuna bratru Jaroslavovi Thunovi, třetí 
příloha přináší dokumenty konzervativního 
a ústavověrného velkostatku, které se týkaly 
uvažované reformy volebního práva do čes-
kého sněmu, z pozůstalosti Oskara Parische, 
a čtvrtá zpřístupňuje dokumenty k vyrovná-
vacím jednáním z pozůstalosti Karla Urba-
na. Formální zpracování edice je vzorné a je 
provedeno podle moderních edičních zásad 
na vysoké úrovni. Dokumenty jsou otištěny 
převážně v nezkrácené podobě (vypuštěny 
jsou jen zmínky o osobních záležitostech 
a zdvořilostní floskule), přepis je zpraco-
ván dle vědecké transkripce a současné 
pravopisné normy, jednotlivé dokumenty 
jsou opatřeny regestem s pořadovým čís-
lem, datem a místem vzniku dokumentu, 
údaji o původci a příjemci, charakteristikou 
obsahu dokumentu a jsou vybaveny infor-
mací o uložení originálu a způsobu jeho 
vyhotovení a provázeny dvojím druhem 
poznámek. Také celkové vybavení edice 
– úvod, ediční poznámka, seznam editova-
ných dokumentů, seznam zkratek a osobní 
rejstřík – je na patřičně vysoké editorské 
úrovni. Úvod z pera L. Velka je o to cenněj-
ší, že s ohledem na složitý dobový kontext 
v dokumentech zachycených jednání při-
náší zasvěcený a mnohovrstevnatý pohled 
nejen na historii pokusů o národnostní smír 
v Čechách a jejich protagonisty, ale i na slo-

žité a měnící se celkové poměry v Čechách 
i v celé monarchii. Zároveň je úvod svým 
pojetím jakýmsi nepřímým zhodnocením 
současného stavu poznání jednotlivých 
s obsahem edice souvisejících problémů 
vývoje monarchie v posledních desetiletích 
její existence. V ediční poznámce uživatel 
edice kromě jiného nalezne podrobný popis 
excerpovaných fondů. Seznam dokumen-
tů je více informativní, než bývá obvykle, 
protože je zpracován vlastně jako seznam 
regest dokumentů. Navíc úvod, ediční po-
známka i seznam dokumentů jsou otištěny 
nejen v češtiny, ale i v němčině, takže edice, 
zvláště když drtivá většina dokumentů je 
psána německy, bude jistě dobře sloužit 
i historikům v německy mluvících zemích. 
Nezbývá než si přát, aby se autorům podaři-
lo na stejně vysoké úrovni záhy vydat i další 
svazky této edice dokumentů k česko-ně-
meckému vyrovnání před první světovou 
válkou. Jiří Malíř

Rudolf H ö ß :  Velitelem v Osvětimi. 
Autobiografické zápisky
Přeložil Petr Dvořáček. Praha, Academia 2007, 
270 s., ISBN 978-80-200-1471-9

Předložená kniha je otřesným svědec-
tvím o fungování nacistické vyvražďovací 
mašinerie v letech trvání tzv. Třetí říše. 
Jedná se prakticky o výběrovou edici vzpo-
mínek, úvah a dopisů, které během svého 
zatčení v Krakově v roce 1946 sepsal bývalý 
velitel koncentračního tábora Osvětim Ru-
dolf Höß. Tento „lidumil a citlivý člověk“ 
– jak sám sebe tento člen NSDAP a SS pre-
zentuje – byl v letech 1934–1938 jedním 
z vrchních velitelů koncentračního tábora 
Dachau, další dva roky velel koncentrač-
nímu táboru Sachsenhausen a v mezidobí 
let 1940–1943 byl vrchním velitelem kon-
centračního a vyhlazovacího tábora Osvě-
tim-Březinka.

V první kapitole nás Höß podrobně 
zpravuje o svém dětství, kterému domino-
val silně autoritativní a zbožný otec, který 
jej vychovával k úctě a naprosté servilitě 
k autoritám. Zde také můžeme hledat ko-
řeny jeho neskutečné víry v národní socia-
lismus a nadřazenost germánské rasy, což 
jsou skutečnosti, které ho provázejí praktic-
ky po celý jeho život od vstupu do strany 
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v roce 1922. Rudolfa Höße si brzy všimnul 
Heinrich Himmler a získal jej pro vytváře-
ní soustavy koncentračních táborů. Höß se 
tak z vězně (v letech 1924–1928 byl sám 
pro politickou vraždu vězněn v káznici 
Braniboř) stal sám profesionálním dozor-
cem a svému řemeslu se zcela obětoval. Po 
učňovských letech v Dachau byl přesunut 
do Sachsenhausenu, kde již zastával funkci 
vrchního velitele tábora. Svého profesního 
vrcholu však dosáhl jako velitel KT Osvě-
tim-Březinka, kterou díky své píli a snaži-
vosti přetvořil z původně malokapacitního 
tábora v ohromný komplex vyhlazovacích 
lágrů, který si nese smutný primát v počtu 
zavražděných vězňů, hlavně Židů a so-
větských válečných zajatců. Höß se snaží 
své počínání ospravedlnit známou a neu-
stále omílanou frází, že coby voják musel 
uposlechnout rozkaz, nehledě na hrůznost 
jeho obsahu. Toto vzdání se veškeré od-
povědnosti za své činy a popření vlastního 
svědomí a zdravého rozumu s odkazem na 
autoritu se nám jako společný činitel obje-
vuje u většiny německých válečných zlo-
činců, kteří se takto hájí. Cynicky působí 
též Hößovy poznámky, že je v nitru velice 
citlivý a milý člověk, který nadevše miluje 
svoji rodinu a farmářský život. Prý u dozor-
ců netoleroval sadismus a svévolné týrání 
vězňů. Měl jen splnit svůj úkol a sprovodit 
ze světa tolik Židů, kolik mu Eichmann po-
slal. Jako z jiného světa se nám zdají jeho 
mechanické popisy plynování Židů, které 
nám technokrat Höß zanechal. Necítíme 
z nich ani nenávist, ani opovržení vůči Ži-
dovstvu, jedná se zkrátka o nepříjemnou 
„služební náplň“. Čtenáře jistě také zarazí 
jeho rozjímání nad chováním Židů z tzv. 
zvláštního komanda. Tato speciální skupi-
na, složená vždy ze Židů z dané jazykové 
skupiny, která byla vybrána k dohlížení 
nad svlékáním, uklidňovala lidi pochybují-
cí o připravované koupeli a po zplynování 
stříhala ženy, vytrhávala zlaté zuby a hle-
dala po těle ukryté cennosti. Autor vzpo-
mínek nedokázal pochopit jejich ochotu ke 
spolupráci, klid a chladnokrevnost, s jakými 
členové zvláštního komanda doprovázeli 
a uklidňovali lidi jdoucí na smrt. Nedoká-
zal pochopit, že tito lidé byli dnes a denně 
svědky vražd a že si byli dobře vědomi, že 
i nad nimi visí onen pověstný Damoklův 

meč, který na ně také v naprosté většině 
případů dříve či později spadl.

Avšak i tento vysoce postavený SS-
man, který se znal osobně s Himmlerem, se 
snažil po válce „zmizet“ ve wehrmachtu, aby 
se tak vyhnul odpovědnosti. V roce 1946 
byl ale dopaden a vydán do Polska, kde ho 
Nejvyšší národní tribunál odsoudil k tres-
tu smrti. Rozsudek byl vykonán v dubnu 
1947 v Osvětimi. Hößovy vzpomínky vznik-
ly v roce 1946, tedy v době jeho vězně-
ní v Krakově. I zde se nám opět ukazuje 
jeho oddanost vrchnosti a autoritě. Svým 
věznitelům ulehčuje práci při výsleších, je 
velice sdílný a dokonce pro ně sepisuje 
své paměti. Tato kniha není kompletním 
souborem všech Hößových vzpomínek. 
Editor ze vzpomínek vyňal ty pasáže, které 
se často opakovaly a také neuveřejnil jeho 
korespondenci s manželkou. Text je kro-
mě plánu Osvětimi doplněn poznámkovým 
aparátem, který obsahuje kratičké biografie 
lidí, o kterých se bývalý velitel Osvětimi 
zmiňuje, opravu některých údajů, či ko-
mentáře k uvedeným událostem. V doslo-
vu od Heleny Krejčové nalezneme stručný 
přehled a vývoj jednotlivých vyhlazovacích 
táborů na území Polska a také kratičký roz-
hovor s náhodně přeživším členem zvlášt-
ního komanda, slovenským Židem Filipem 
Müllerem, který jako varovné memento 
knihu zakončuje.

Alena Vitáková

Rudolf V r b a :  Utekl jsem z Osvě-
timi 
Praha, Nakladatelství Sefer 2007, 437 s., 
ISBN 80-85924-50-1

Z koncentračního tábora Osvětim-
Březinka se nikdo nesměl dostat živý. Tak 
mohutná bezpečnostní opatření, sahající do 
hloubky několika kilometrů, bychom nena-
šli v žádném jiném koncentračním táboře. 
Původní kasárna pro polskou armádu byla 
po okupaci Polska využita jako základ pro 
vybudování největšího komplexu táborů 
smrti, kde bylo za druhé světové války 
zavražděno zhruba 1,1 milionu lidí. (Úda-
je o konečném čísle se často diametrálně 
liší, bohužel však není možné s konečnou 
přesností stanovit oficiální číslo. Zde vychá-
zíme z čísel uvedených na oficiální stránce 
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památníku Osvětim: http://en.auschwitz.
org.pl/h/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=14&Itemid=13&li-
mit=1&limitstart=3.) Velitel tábora Rudolf 
Höß byl na „svůj“ tábor velice hrdý, protože 
byl nejlépe organizovaný a měl ze všech 
vyhlazovacích táborů nejvyšší výkonnost 
(srov. Rudolf Höß: Velitelem v Osvětimi. 
Autobiografické zápisky. Praha 2007). 

Jen malému počtu odvážných vězňů 
se podařilo uprchnout a ti by se dali spočítat 
na prstech rukou. Pokus o útěk se rovnal 
rozsudku smrti; ten, kdo byl chycen (a byla 
jich zdrcující většina), byl mučen a před na-
stoupeným táborem pomalu oběšen. Autor 
knihy, slovenský Žid Rudolf Vrba (vlastním 
jménem Walter Rosenberg) se přesto se 
svým krajanem Fredem Wetzlerem na jaře 
roku 1944 o útěk pokusil a shodou nesku-
tečných náhod se jim podařilo vyváznout. 
Spolu pak sepsali 25. dubna 1944 v Žilině 
zprávu pro spojence, ve které popsali realitu 
KT Osvětim se vším ponižováním, mučením 
a chladnokrevným, technokratickým vraždě-
ním. Zbožným přáním obou uprchlých věz-
ňů bylo, aby se jejich zpráva dostala nejen 
k nejvyšším představitelům spojeneckých 
států, ale také aby byli varováni maďarští 
Židé před transportem na východ, a aby 
byly spojenci bombardovány železniční 
trať vedoucí do Osvětimi a krematoria, ve 
kterých byly páleny ostatky zavražděných. 
Bohužel – během války nebylo této zprávě 
z mnoha důvodů popřáno sluchu. Avšak 
v době konání norimberského procesu se 
tato zpráva stala základním dokumentem, 
na jehož základě byly odhaleny strašné zlo-
činy ve vyhlazovacích táborech a na němž 
byla postavena obžaloba.

Obsah knihy se dělí na dvě části. Jádro 
tvoří vzpomínkové vyprávění Rudolfa Vrby, 
které je obzvláště čtivé a velmi srozumitel-
né. Autor začíná perzekucí Židů ve sloven-
ském státě a popisuje své dva dramatické 
pokusy o útěk za hranice. Dále líčí příchod 
do koncentračního tábora Majdanek a ná-
sledné dobrovolné přeřazení do Osvětimi. 
Vrba vzpomíná, že i když ho všichni spolu-
vězni před Osvětimí varovali, on sám věřil, 
že se mu z ní podaří uprchnout. Posléze 
konstatuje, že udělal dobře, protože ne-
uspořádaný a špatně vedený tábor Majda-
nek byl v roce 1943 rozpuštěn a všichni 

vězni skončili v krematoriu. Poté následuje 
téměř dvouletý pobyt v Osvětimi a poboč-
ném táboře Birkenau (Brzezinka), kde se 
mu podařilo díky mládí, vlastní odvaze, 
přizpůsobivosti, známostem, ale i šťastným 
okolnostem přežít otrockou práci, krutý 
tělesný trest a nakažení tyfem. Též sám 
útěk by se nezdařil bez notné dávky štěstí, 
kterou Vrba a Wetzler měli. Dech beroucí 
a strhující vyprávění končí okamžikem, kdy 
Rudolf Vrba vstupuje na Slovensku do par-
tyzánské jednotky Milana Uhera.

Druhá část knihy je tvořena studiemi 
a dokumenty. Za nejstěžejnější dokument 
musíme považovat čtyřicetistránkovou 
Zprávu Vrby a Wetzlera z dubna 1944, ve 
které jsou kromě popisu nacistické vyhla-
zovací mašinérie též odhady počtu obětí. 
Oba autoři se snažili počítat transporty 
v době, kdy se v KT Osvětim nacházeli 
(1942–1944) a celkem se dobrali k počtu 
1 765 000 zavražděných. I když se ve svém 
odhadu museli nutně mýlit, na důležitosti 
zprávy to nic nemění.

Vzpomínky Rudolfa Vrby touto edicí 
vycházejí poprvé nejen v České republice, 
ale i v zemích bývalého socialistického blo-
ku. V USA, Německu, Francii a Nizozemí 
jeho vzpomínky na Osvětim vyšly několikrát 
a nutno říci, je dobře, že konečně vycházejí 
i u nás. Čeští vydavatelé si dali záležet, ang-
lický originál 44070 – The Conspiracy of the 
Twentieth Century prošel velkou redakční 
úpravou a byl opatřen poznámkovým apa-
rátem. Kniha je nejen velkým přínosem pro 
studium holocaustu evropských Židů, ale 
též otřesným a syrovým svědectvím, které 
by si měl přečíst každý.  Alena Vitáková

Alexander M a c h :  Z ďalekých ciest. 
Fragmenty z memoárov
Edd. František Vnuk a Karol Kubík. Martin, 
Matica slovenská 2009, 367 s., ISBN 978-
80-7090-915-7

Málokterá kniha vzbudila na Slo-
vensku v poslední době takovou odezvu 
(pozitivní i negativní) jako druhé, dopl-
něné a opravené vydání fragmentů pamětí 
jednoho z vedoucích činitelů Slovenské 
republiky 1939–1945 Alexandra Macha. 
Pochopitelně, u memoárů musíme vždy brát 
v úvahu subjektivní pohled autora, navíc 
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právě v Machově případě těžko očekávat, že 
budou vynikat objektivitou a kritikou vůči 
dodnes tolik diskutovanému úseku moder-
ní slovenské historie. Přesto jistě není od 
věci, aby hlas, nechceme-li přímo použít 
výrazu svědectví, jednoho z nejvíce zain-
teresovaných pamětníků na nejvyšších slo-
venských státních postech v uvedené době 
byl slyšen. Problém ovšem tkví v osobách 
editorů. Prvním je historik F. Vnuk, známý 
svým apologetickým postojem k Slovenské 
republice 1939–1945 a jejím protagonis-
tům. Veřejnosti je znám především jako au-
tor velice kontroverzní biografie A. Macha, 
vydané v roce 1987 v Clevelandu (Ohio, 
USA), na Slovensku pak roku 1991.1 V pří-
padě druhého spolueditora Karola Kubíka 
se dokonce jedná o Machova zetě – manžela 
jeho dcery Darinky. 

Koncept memoárů A. Mach vypracoval 
v době po svém propuštění z vězení, kde 
strávil celkem 23 let, v roce 1968, a to na 
žádost pracovníků tehdejšího Historického 
ústavu SAV. V roce 1978 mu byly zápisky 
ukradeny z chaty jedné z jeho dcer neda-
leko obce Modra. Skončily nepochybně 
v rukou StB. Koncem devadesátých let je 
správa Archivu Ministerstva vnitra ČR, kde 
se v té době nacházely, zpřístupnila histori-
kům, takže jejich části publikovali např. Jan 
Rychlík2 či Róbert Letz.3 Po roce 2002 byly 
zápisky vráceny na Slovensko. 

V I. oddíle nazvaném Návrat z mŕtveho 
domu jsou soustředěny reflexe týkající se 
Machova pobytu ve věznicích Leopoldov, 
Ruzyně a Valdice a setkání s některými 
spoluvězni různých světonázorů (Viliam 
Talský, Eduard Goldstücker, Václav Renč, 
Ivan Horváth). Ve II. oddíle pod názvem 
Odvalený kameň čteme útržky vzpomínek 
z pobytu v amerických zajišťovacích tábo-
rech v roce 1945 a ve věznici Krajského 
soudu v Bratislavě (1945–1947). Následný 
časový skok pak přenáší čtenáře do roku 
1968 a vystihuje atmosféru očekávání, 
zda dojde k Machovu propuštění, jakož 
i následnou euforickou atmosféru onoho 
propuštění.

III. oddíl, Cesta k štátnosti, nejlépe cha-
rakterizuje Machova věta: „Bol som pri tom 
a zostal som nažive.“ Vrací se ke svým poli-
tickým a žurnalistickým počátkům ve dvacá-
tých letech. Zdůrazňuje svůj ostrý nesouhlas 

s umírněnou politikou HSĹS po parlament-
ních volbách 1925 a poukazuje, že vývoj 
dvacátých a třicátých let spěl nezadržitelně 
k 14. březnu 1939 a slovenské samostatnos-
ti. I v zápiscích se hrdě hlásí k radikalismu, 
který viděl v autonomii pouze první krok 
k vlastnímu slovenskému státu: „My ‚radi-
káli‘ – ako všetci autonomisti okrem malých 
výnimok – mali sme samostatnosť v programe. 
Ak nebola v programe dňa, bola v perspektíve“ 
(s. 131). O rozpadu Československa bylo 
podle Macha rozhodnuto již v září 1938 
v Mnichově, následně by byl hřích nevyužít 
slabosti zmrzačeného státu k urychlení jeho 
pádu a vybudování suverénního slovenské-
ho státu. Ve svých zápiscích odpovídá Mach 
na mnohokrát položenou otázku, proč vy-
stupovali slovenští separatističtí radikálové 
tak tvrdě právě v době, kdy bylo Praze nej-
hůře: „Ale dalo sa s Prahou hovoriť, keď nebola 
v úzkych?“ (s. 119). A koneckonců, Slováci 
podle Macha nebyli prvním, kdo s Hitlerem 
jednal. Před nimi to již byli Britové a Fran-
couzi, „hoci ani Anglicku, ani Francúzsku 
nehrozilo, že budú rozkúskované a obsadené 
Maďarskom“ (s. 129) tak jako Slovensku. 
A navíc, „mená Hitler a Stalin hovoria nám 
dnes niečo iné, než hovorili svetu v rokoch 
1938 a 1939… Dnes vieme o koncentračných 
táboroch, o tých, čo už zanikli, aj o tých, čo 
zostali. Vieme o vraždení v Osvienčime a vieme 
o Katynskom lese“ (s. 142). V tomtéž oddíle 
Mach znovu zdůrazňuje nízké tresty sku-
tečným či údajným nepřátelům ľudáckého 
režimu během existence Slovenské repub-
liky 1939–1945. Dodnes názory odborné 
i laické veřejnosti oscilují mezi dvěma póly, 
a sice za prvé, že to bylo zásluhou mírnosti 
represivních složek tohoto režimu, nebo za 
druhé, že se jednalo o „tradiční slovenský 
šlendrián“. Mach pochopitelně v konceptu 
svých zápisků jednoznačně akcentuje první 
názor a patřičně podtrhuje svou zásluhu na 
„lidskosti“ Slovenské republiky jakožto její 
tehdejší ministr vnitra.

IV. Oddíl, nazvaný Spomienky Gar-
mondom, jsou vlastně jakýmisi Machovými 
filozofickými úvahami na téma vina, trest, 
víra, smrt. Mach opětovně zdůrazňuje svou 
připravenost podstoupit nejtěžší trest a tu-
díž absolutní ztrátu zábran ve sdělování 
pravdy, tak jak ji viděl on, i poválečným 
československým vyšetřovatelům. Pak ná-
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sleduje ona část rukopisu, která se věnuje 
židovské otázce. Mach pochopitelně zdů-
razňuje svůj podíl na zastavení židovských 
deportací v říjnu 1942. Jaksi ale postrádá-
me, že by se hlásil ke své iniciativě z února 
1943 deportace znovu zahájit.4 Kořeny 
vlastního antisemitismu vysvětluje Mach 
celkem podle očekávání v dřívějším maďa-
rizačním angažmá hornouherských Židů 
a v jejich negativní sociální úloze, jak ji měli 
v očích mnoha Slováků sehrávat na tradič-
ním slovenském venkově či maloměstě: 
„Prečo je u nás každý krčmár Žid, my ideme 
okopávať, pretŕhať, otec kosí, matka naberá, my 
s bratom musíme hrabať, nosiť snopy v takej 
horúčave a páni si sedia v chládku, pred obcho-
dom, pred svojou krčmou alebo v záhradke, aj  
Reisz, aj Frank, aj Schwarz, aj Jakub Grünov“ 
(s. 208).

V V. oddíle Spomienky kurzívou vzpo-
míná Mach na různé známé i méně známé 
osoby, s nimiž se potkal buď v předváleč-
ném Československu, v dobách Slovenské 
republiky 1939–1945, anebo později ve 
vězení. Namátkou jmenujme Milana Hod-
žu, Ivana Horvátha, Eugena Löbla, Tida 
J. Gašpara, Gustáva Husáka, Štefana Baš-
ťovanského. Zvláštní místo v této galerii 
zaujímá Laco Novomeský, jemuž sice není 
v Machových konceptech věnována příliš 
dlouhá pasáž, nicméně i tak řádky jasně 
svědčí o někdejších důvěrných stycích 
těchto mužů protikladných světových ná-
zorů. Koneckonců teorie o Novomeského 
poválečné intervenci v Machův prospěch, 
jež měla znamenat záchranu před šibenicí, 
je dostatečně známa. 

V posledních dvou oddílech, VI. Úp-
rimne a rozvážne a VII. Z posledných síl, na-
cházíme fragmenty Machových vzpomínek 
na dětství a mládí – píše například o svém 
prvém výrazném vzoru, knězi a politikovi 
Ferdiši Jurigovi. Úplně poslední kapitolku 
tvoří písemně zachycený výňatek z poslední-
ho rozhovoru, který s Machem vedli v říjnu 
1980 Vilo Kovár a Alfréd Engelmann.

Funkci doslovu v knize převzal živo-
topisný náčrt A. Macha z pera již zmiňo-
vaného F. Vnuka. Má jednoznačně apolo-
getický charakter. Místy dokonce obhajuje 
Machovu proněmeckou orientaci oproti 
jiným představitelům Slovenského státu, 
kteří tuto orientaci zamýšleli spíše ve vol-

nějším duchu: „Naliehal na prehĺbení a zblí-
žení vo vzťahoch k Nemecku ako štátu, ktorý 
v zmysle Schutzvertragu (Ochrannej zmluvy) 
,garantoval‘ bezpečnosť Slovenska, zatiaľ čo 
minister zahraničia F. Ďurčanský si vykladal 
spojenectvo s Nemeckom veľmi voľne a niekedy 
priam provokačne. Toto potom viedlo k nežia-
ducemu zásahu Nemecka do vnútorných zále-
žitostí Slovenska.“ Machův a Tukův národní 
socialismus, kterým se dostávali do sporu 
s konzervativními katolíky kolem preziden-
ta J. Tisa, vysvětluje Vnuk v duchu pojetí 
filozofa Štefana Polakoviče, tohoto „strážce 
ideologické čistoty“ na Slovenské univerzi-
tě v Bratislavě.5 Největším zklamáním, píše 
Vnuk, bylo pro Macha „protištátne sprisaha-
nie, ktoré v auguste 1944 vyústilo do povsta-
nia. Kým on sa riadil politikou šetriť ľudské 
životy, neničiť spoločný majetok a umiestňovať 
čím menej ľudí v žalároch, povstanie prinieslo 
so sebou nesmierne straty na ľudských životoch, 
spustošenie a biedu – a to všetko v mnohoná-
sobne vyššej miere, než by boli stáli preventívne 
opatrenia, ktorými sa dalo tejto tragédii pre-
dísť“ (s. 359). Zkrátka a dobře, Mach mohl 
být podle Vnuka skvělým ministrem vnitra 
v normálních poměrech, ale tehdy byly po-
měry válečné a nenormální. „Táto situácia 
si vyžadovala pevného a tvrdého realistu a nie 
citlivého idealistu, ako bol on“ (s. 358).

Troufám si říci, že poznámkový aparát 
s komentáři, kterými F. Vnuk opatřil kon-
cepty Machových memoárů, je v převažující 
míře dostatečný a že v něm editor rozhodně 
v rámci možností držel na uzdě svůj obdivný 
vztah k osobě A. Macha, který naopak čiší 
z Úvodu a Doslovu. Jsme na rozpacích – vy-
dání Machových memoárových fragmentů 
je nesporně velmi užitečným počinem, posu-
nujícím naše znalosti o Slovenské republice 
1939–1945 a jejích protagonistech kupředu. 
Díky editorovu úvodnímu a závěrečnému 
textu lze však také vznést neodbytnou otáz-
ku, zda toto bylo opravdu hlavním cílem 
editorů. Radek Mikulka

1 V n u k ,  František: Mať svoj štát znamená život. 
Politická biografia Alexandra Macha. Bratislava 1991. 
2  R y c h l í k ,  Jan: Z neznámych zápiskov Alexandra 
Macha. Historický časopis 45, 1997, s. 317–335.
3 L e t z ,  Róbert: Zápisky Alexandra Macha. Histo-
rický zborník 12, 2002, č. 1–2, s. 65–81;  t ý ž :  Návrat 
slovenskej vlády roku 1945. Torzo zo spomienok Alexandra 
Macha. Kultúra 4, 2001, č. 24, s. 7.
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4 L a c k o ,  Martin: Slovenská republika 1939–1945. 
Bratislava 2008, s. 83. 
5 P o l a k o v i č ,  Štefan: Slovenský národný so-
cializmus. Bratislava 1941.

Marie Š v e r m o v á :  Vzpomínky
Praha, Futura 2008, 325 s., ISBN 978-
86844-33-4

Marie Švermová (rozená Švábová, 
1902–1992) je veřejnosti známa přede-
vším jako manželka předního komunis-
tického politika Jana Švermy, účastníka 
Slovenského národního povstání, kde tra-
gicky zahynul a za to posléze získal titul 
národního hrdiny, a zároveň jako přední 
ženská propagátorka myšlenek komunistic-
kého hnutí v Československu. Své životní 
osudy, které nejsou prosty mnoha vyloženě 
tragických událostí, peripetií i osudových 
zvratů, se snažila vylíčit ve svých Vzpo-
mínkách, které začala psát na konci 70. let, 
tedy v době hluboké normalizace, a které 
jako by zrcadlily osudy mnoha jiných lidí, 
dalo by se přeneseně říci i celého 20. sto-
letí. Materiál, o který se ve svých cenných 
pamětech opírá, tvoří jednak vzpomínky 
čistě rodinného typu, dále jsou to besedy 
s přáteli, blízkými spolupracovníky a lidmi 
stejného či podobného osudu; nezbytné 
historické souvislosti načerpala při osob-
ních setkáních s profesionálními historiky 
či je vyhledala přímo v tehdejším Státním 
ústředním archivu v Praze. Důležitou úlohu 
při vydání Vzpomínek měla její dcera Jiři-
na Kopoldová (1923–2009), která se ujala 
editorské práce a navíc doplnila některé 
torzovité pasáže vlastními vzpomínkami 
a úvahami. Postupně tak vznikl velmi za-
jímavý text – výpověď významné političky, 
která svého času stála ve středu dění po 
boku nejmocnějších, kteří řídili osudy celé 
země dohromady i každého jedince zvlášť. 
Švermová tyto lidi ve své práci nikterak 
nešetří, tím méně sama sebe. 

Vzpomínky Marie Švermové jsou vel-
mi významným příspěvkem nejen k ději-
nám Komunistické strany Československa, 
ale rovněž k historii krátkého dvacátého 
století vůbec. Švermová postupuje ve své 
práci chronologicky s mnoha odbočkami, 
jež v krátkých či delších pasážích zdůvod-
ňují některé události či skutečnosti uvedené 

v samotném textu, který je psán ve svižném 
stylu, bez zbytečného sentimentu a nostal-
gie. Čtenář tak společně s autorkou sleduje 
její dětství, dospívání, vstup do KSČ v roce 
1921 jako zakládající členky, nástup tzv. 
„karlínských kluků“ do čela strany v roce 
1929 a její prosazení se mezi nimi, boj pro-
ti nastupující hnědé totalitě, účast v pro-
tifašistickém odboji, situaci ve straně po 
osvobození Československa a její roli uvnitř 
stranických špiček, odsouzení na přelomu 
let 1950–1951, zatčení, věznění a vykon-
struovaný politický proces v roce 1954, ve 
kterém hrála hlavní roli, propuštění z věze-
ní, život na svobodě (ale v ústraní od poli-
tiky), uvítání tzv. Pražského jara, zklamání 
z posrpnové politiky, které nakonec vedlo 
k jejímu podpisu Charty 77 (byla jednou 
z prvních signatářek). Text Vzpomínek však 
není jen popisný a vysvětlující, autorka se 
rovněž pouští, a to je jistě zajímavé, i do 
teoretických pasáží (samozřejmě ovlivně-
ných jejím pohledem na svět a životními 
zkušenostmi), mezi kterými zvláště vyniká 
rozbor příčin přitažlivosti komunistických 
myšlenek v československé společnosti 
a problematika tzv. vlastní, specifické a ná-
rodní cesty směrem k socialismu uvnitř 
KSČ, která se dle jejího názoru zrodila za 
války nejen v exilu, ale rovněž v okupované 
vlasti, a která byla posléze v poválečné době 
zlikvidována nastupujícím stalinismem.

Mezi vysvětlující pasáže k samotným 
událostem uveřejněným ve Vzpomínkách, 
kde zaujímají zvláštní místo a které zname-
nají pro historiky jedinečný zdroj informa-
cí, patří např. výklad o událostech v KSČ 
v letech 1928 a 1929 zachycující likvida-
ci dosavadního Jílkova vedení a nástup 
Gottwalda a jeho „karlínských kluků“ do 
čela strany, o situaci v exilu v době druhé 
světové války, který Švermová prožila po 
boku dalších nejvýznamnějších předsta-
vitelů KSČ v Moskvě, o poválečné situaci 
v KSČ a únorovém převratu či o letech 
1948–1954, tj. období masové nezákon-
nosti, které sama padla za oběť. Neméně 
zajímavé jsou i uveřejněné drobné, ale zá-
roveň velmi výstižné osobnostní a politické 
portréty několika čelních politiků z komu-
nistické strany, např. manžela Jana Švermy, 
Klementa Gottwalda, Rudolfa Slánského, 
Antonína Zápotockého, Václava Kopeckého 
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či Otto Šlinga. Cenné jsou rovněž vzpomín-
ky na Stanislava Budína, Bohumíra Šmerala 
či Josefa Guttmanna.

Nakladatelství Fortuna si zaslouží dík 
za vydání velmi zajímavých Vzpomínek, 
které jsou doplněny hutnou předmluvou 
poslance Evropského parlamentu a čelního 
představitele KSČM Miloslava Ransdorfa. 
Na závěr si dovolím drobnou výtku – kni-
ha by si zasloužila lepší grafickou úpravu, 
pečlivější korekturu textu a doplnění chy-
bějícího jmenného rejstříku pro lepší ori-
entaci v textu. Tyto drobnosti však nikterak 
nesnižují význam a kvalitu vydaných Vzpo-
mínek.  Radek Slabotínský

Václava H o r č á k o v á  –  Markéta 
M a r k o v á  –  Kristina R e x o v á : 
Bibliografie dějin Českých zemí za rok 
2001. The Bibliography of the History of 
the Czech Lands 2001
Praha, Historický ústav 2009 (Práce Historic-
kého ústavu AV ČR, řada D – Bibliographia, 
sv. 16), 575 s., ISBN 978-80-7286-143-9

Poslední ročenka souběžné české his-
torické bibliografie soustředila bohemikální 
práce s historickou tematikou vydané v roce 
2001. Kolektiv zpracovatelek z bibliogra-
fického pracoviště Historického ústavu AV 
ČR sestavil 9219 záznamů v přehledném 
uspořádání do všeobecné a chronologické 
části třídění, které je pro tuto oborovou 
bibliografii tradiční a sahá do počátku 20. 
století, kdy je formuloval Josef Pekař.

Když po Jaroslavu Gollovi přebíral 
Josef Pekař redakci Českého časopisu 
historického, sestavil Rejstřík bibliografický 
prvých 10 ročníků ČČH 1895–1904, který 
vyšel jako příloha tohoto časopisu v roce 
1905. Záznamy roztřídil do dvou hlavních 
částí podle vědeckých disciplín a podle 
chronologie dějin a pročísloval je, neboť 
soupis byl doplněn jmenným rejstříkem. 
Stejně tak pokládal za potřebné zpracová-
vat souběžnou produkci a rozhodl vydávat 
jejich přehled jako přílohu ČČH a to tak, 
aby každý ročník přinášel soupis publikační 
tvorby za předcházející rok. Tento záměr 
redakce se úspěšně dařil, když od roku 
1905 až do roku 1915 vyšly Bibliografie 
české historie za roky 1904 až 1914, jejichž 
první dva ročníky sestavil Josef Pekař, od 

roku 1906 pak Josef Kazimour. Již v pře-
hledu za rok 1905 konstatoval J. Pekař, 
že vhodné třídění bylo nalezeno a trvá. 
Časopisy byly excerpovány důkladně, listy 
politické výběrově. Pekař měl spolupracov-
níky jak mezi studenty, tak v odbornících 
pro redigování některých oborů (B. Matějka 
umění, L. Niederle archeologie, Z. Nejedlý 
hudba, H. Traub excerpoval brněnské lis-
ty apod.). V tomto období počet záznamů 
nedosahoval v jednom roce dvou tisíc, ale 
šlo o záznamy kumulované, když shodná 
tematika byla soustředěna do společného 
záznamu.

Válečné události měly dopad i na ČČH 
a vydávání bibliografie, která vyšla až v roce 
1922 a to samostatně péčí Historického 
klubu v Praze, který přehled sestavený J. 
Kazimourem vydal v kumulaci za období 
1915–1919. Podobně vycházely ještě pře-
hledy do roku 1924, kdy se však soupiso-
vé práce J. Kazimour vzdal a materiál za 
léta 1925–1926 zpracoval student historie 
Adolf Filáček za redakce Josefa Kliky (vyšlo 
1929). Šťastnou volbou pro další práci bylo 
ustavení Stanislavy Jonášové-Hájkové pro 
bibliografické zpracování. Ta připravila do 
tisku přehledy historické produkce z obdo-
bí let 1927 až 1941, které vyšly v šesti pub-
likacích; vycházely s dvouletým odstupem 
až na poslední z nich, jež podchytila období 
1937–1941 a vyšla až v roce 1951.

Po druhé světové válce si dal nově 
vzniklý Historický ústav ČSAV sestavování 
souběžné oborové bibliografie do svého 
programu a ve spolupráci s Historickým 
ústavem SAV vyšel první svazek Bibliogra-
fie československé historie za rok 1955 v roce 
1957. Českou produkci zpracovávali Sta-
nislava Jonášová (od přehledu produkce 
za rok 1961 ji vystřídal Věroslav Myška) 
s Lumírem Nesvadbíkem, slovenskou Anna 
Škorupová. Takto vyšly roční přehledy lite-
ratury k dějinám z let 1955 až 1965 a 1971 
až 1973. 

Za redakce vedoucího knihovny Histo-
rického ústavu ČSAV Miloslava Kudeláska 
vyšla dvojročenka Bibliografie dějin Česko-
slovenska 1976–1977 (vyšlo 1990) a po-
měrně rozsáhlé, ale výběrové bibliografie 
Historiografie v Československu pro období 
1970–1980 (Praha 1980) a ještě dvě pěti-
letky 1980–1985 (Praha 1985), 1985–1989 
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(Praha 1990), určené pro světové kongresy 
historiků. Po rozdělení státu vyšla první sa-
mostatná ročenka pod názvem Bibliografie 
dějin Českých zemí za rok 1993 v roce 1999 
a posledním svazkem je přehled za rok 
2001, vedoucí autorského kolektivu je Vác-
lava Horčáková. K historickým kongresům 
dále vycházejí výběrové bibliografie: Select 
Bibliography on Czech History 1990–1999 
(Praha 2000) a Select … 2000–2004 (Pra-
ha 2005).

Co je citelným nedostatkem historické 
bibliografie, jsou mezery období, která ne-
byla vydána tiskem. Historický ústav ČSAV 
vydal svůj první přehled za rok 1955, a tak 
období let 1942–1954 zůstalo jen v karto-
tékách. Mezeru let 1966–1970 způsobila 
normalizace, která svou politikou nedovolo-
vala publikovat mnohým autorům, a tak než 
zpracovat soupisy tohoto období politicky 
výběrově, raději rovněž zůstaly záznamy 
v kartotékách. Souběžnou bibliografii pro 
léta 1978–1992 pak postrádáme pro zpra-
covávání priorit v Historickém ústavu AV 
ČR, které v prvních obdobích jeho činnosti 
nespočívaly v bibliografii. Jde však z uve-
dených zejména o první dvě etapy, když od 
roku 1970 je literatura podchycena v ku-
mulovaných přehledech a od roku 1990 
je zpracováván souborný CD-ROM, který 
byl vydán jako příloha posledních dvou 
tištěných ročenek.

Množství záznamů v jednotlivých le-
tech rostlo nejen nárůstem publikační čin-
nosti, ale také způsobem jejich zpracování. 
Ještě za redakce S. Jonášové byly záznamy 
o stejné problematice soustředěny pod jed-
no číslo a příslušnost do několika věcných 
skupin byla řešena číselnými odkazy. Od 
takového úsporného zpracování popisu se 
ustoupilo v ročenkách zachycujících litera-
turu od roku 1971. Současné ročenky mají 
sice úplný popis, ale náročnější na rozsah 
vydané publikace, když např. citace článku 
ze sborníku uvádí i jeho podnázev nebo 
každý záznam je odsazen volným řádkem. 
Zůstala jen praxe citace recenzí u záznamu 
recenzovaného díla. 

Třídění záznamů se drží původní 
skladby vytvořené J. Pekařem, postupně 
jen rozšiřované u některých skupin novou 
tematikou. V rámci věcných skupin jsou 
záznamy shodné tematiky soustředěny po-

spolu tak, že pro uživatele přinášejí snadné 
vyhledávání a zajímavé čtení. V současných 
ročenkách je využita i výhoda počítačového 
zpracování, když kromě tradičního jmenné-
ho rejstříku (nyní rozděleného na autor-
ský a osobní) je uváděn také rejstřík názvů 
a zeměpisný.

Kromě knižně vydávané bibliografie 
zpracovává bibliografické pracoviště při 
knihovně Historického ústavu AV ČR také 
databázi, která má dvě řady. Jednak BIB-
LIO zachycuje literaturu od roku 1990, 
má v současnosti přes 140 tisíc záznamů, 
je průběžně aktuální a volně přístupná na 
internetu (http://biblio.hiu.cas.cz), slouží 
také jako podklad pro vydávání ročenky. 
Druhou bází je rejstřík sta ročníků ČČH 
z let 1895–2002, která má přes 42 tisíc 
záznamů. Vyhledávat se dá v obou podle 
autorů, jmen, míst a věcné tematiky.

Databáze přístupné on-line nebo na 
CD-ROM však nemohou zcela nahradit 
tištěné bibliografie. Jejich obsah a forma 
zpracování se blíží spíše pokročilým on-line 
katalogům knihoven a k vytvoření obsahové 
rešerše s odpovídající výpovědní hodnotou 
je třeba specifických znalostí. Od běžného 
uživatele vyžaduje taková činnost hodně zá-
jmu pro osvojení si vyhledávacích metod. 
Knižní bibliografie umožňuje vyhledávání 
potřebné tematiky poměrně snadno, a kaž-
dý historik se proto na nový svazek bibli-
ografie české historie těšil. Pokud by měl 
být bibliografický přehled literatury za rok 
2001 posledním, jak se v úvahách o ediční 
činnosti Historického ústavu jeví, byl by to 
konec dobré tradice nejrozsáhlejší a nejzná-
mější české oborové bibliografie.

  Jaromír Kubíček

Veronika S t ř e d o v á :  Počátky for-
mování konceptu dějin mentalit v české 
historiografii
Praha, Scriptorium 2008 (vyšlo 2010), 164 s., 
ISBN 978-80-86197-96-8

Útlá knížka Veroniky Středové se 
pokouší prostřednictvím poněkud obtížně 
uchopitelného problému dějin mentalit 
přesněji ukázat inovativní potenciál v čes-
kém dějepisectví první poloviny 20. sto-
letí. Autorka nejprve převážně na základě 
sekundární literatury shrnuje směřování 
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k dějinám mentalit ve francouzském pro-
středí, poté následují dvě části věnované 
vybraným českým historikům. V prvé jsou 
podrobena rozboru některá díla J. Šusty, 
B. Mendla, Z. Kalisty a F. Kutnara, na nichž 
V. Středová ukazuje metodologické promě-
ny umožňující studium kolektivních feno-
ménů, v druhé se autorka zabývá problémy 
užívaných pojmů (tj. pro pojmenování do 
té doby opomíjených skutečností obecnější 
povahy), historického času a „historických 
faktů kolektivní povahy“, přičemž materi-
ál pro svou argumentací opět čerpá z děl 
jmenovaných historiků. Závěrem oprávněně 
konstatuje, že směřování k novým směrům 
historického bádání bylo i ve Francii ne-
soustavné (výklad Blochova díla však zůstal 
tomuto historikovi hodně dlužen) a nejinak 
tomu bylo rovněž u nás. Podle autorky ne-
lze tvrdit, že by české dějepisectví bylo úzce 
spjato s německým, podněty čerpali čeští 
historici také z francouzských prací, ovšem 
originálně si je přetvářeli podle svých po-
třeb. Nejpodnětnější jsou v knize pasáže 
věnované F. Kutnarovi, u dalších histori-
ků autorka překvapivě opomenula mnohé 
z dosavadní literatury o nich, která se do-
týká i jejich díla a která mohla napomoci 
k hlubšímu uchopení tématu. Slabinou kni-
hy je její přehlcení citacemi ze sekundární 
literatury a děl studovaných historiků na 
úkor vlastní interpretace, nicméně jedná se 
o první pokus a nadějné otevření tématu.

Tomáš Borovský

Lubomír D o l e ž e l :  Fikce a historie 
v období postmoderny
Praha, Academia 2008, 155 s., ISBN 978-
80-200-1581-5

Po českém vydání knihy Heterocosmi-
ca. Fikce a možné světy (2003) mají historici 
v rukách další práci literárního teoretika 
Lubomíra Doležela, která si zaslouží jejich 
pozornost. V úvodu a pěti hutných kapito-
lách autor podává přesné a utříděné shr-
nutí problematiky historického psaní jako 
výsledku výzkumu a jeho vztahu k literární 
fikci. Prvá kapitola se vyrovnává s názory 
dvou klasiků lingvistického obratu, R. Bar-
these a H. Whitea, a po stručné reprodukci 
hlavních názorů poukazuje na sporná mís-
ta jejich teorií. Z hlediska tématu knihy je 

podstatná následující kapitola Reprezentace 
dějin a možné světy, kde autor prostřednic-
tvím teorie možných světů provádí přesné 
rozlišení mezi oblastí literatury (možné 
světy jako fikce, výtvory poiésis) a historie 
(možné světy jako epistemologický nástroj) 
a nalézá rozdíly ve čtyřech hlavních oblas-
tech – funkci, struktuře, konstelaci konate-
lů a neúplnosti (tj. její pramenné danosti 
u historických textů proti záměrnosti u li-
terárních). Navazuje část zdařile objasňující 
možné způsoby psaní dějin v duchu post-
moderny, jež Doležel demonstruje na díle 
S. Schamy. Hlavními rysy takové historie 
jsou kolážovitý charakter, subjektivizace 
výkladu, časté přechody mezi utvářejícím 
vnějším prostředím a interní oblastí men-
tálního světa aktérů. Z druhé strany se au-
tor dívá na problém ve čtvrté kapitole, kde 
rozebírá postmoderní romány vytvářející 
fiktivní historické světy, jednak Ragtime 
E. L. Doctorowa (s bezuzdnou imaginací 
a absolutně svobodnou fabulací v historických 
kulisách), jednak Posedlost A. S. Byattové, 
jemné splétání rafinované sítě mezi minu-
lostí, hrdiny románu, kteří ji objevují a do-
stávají se do jejího vlivu, a čtenáři. V po-
slední části se autor s oprávněnou skepsí 
věnuje dnes tak módním „virtuálním“ (kon-
trafaktuálním) dějinám. Doleželova práce 
klidným a přesným postupem opět navrací 
po – leckdy až excesech – halasného zpo-
chybňování poznávacích možností historie 
opatrnou a kritickou důvěru ve smysl his-
torického bádání. Tomáš Borovský

Caroline B. B r e t t e l l  –  James 
F.  H o l l i f i e l d  (eds.): Migration 
Theory. Talking across Disciplines
New York – London, Routledge, 2008, 2nd Edi-
tion, 296 s., ISBN 9780415954273

Editoři Caroline B. Brettell a James 
F. Hollifield si s dalšími sedmi autorkami 
a autory dali za úkol představit přístupy deví-
ti vědních disciplín k migrační problematice. 
Autoři prezentovali převládající trendy, školy 
a desítky relevantních modelů, které se obje-
vily v dosavadním vývoji jednotlivých oborů. 
Kromě toho je každý z příspěvků obdařený 
seznamem relevantní literatury.

Z předložených studií je zřejmé, že ob-
jekty migračního procesu, jejich vzájemné 
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vazby a souvislosti jsou každou z předsta-
vených vědních disciplín nahlíženy osobitě. 
Výsledky jsou přitom diskutovány (a v pre-
zentovaných studiích také demonstrovány) 
svébytným vědeckým jazykem. Diferenciace 
se projevují také ve sledovaných úrovních 
migrace. Studovány jsou objekty počína-
je úrovní jednotlivců a domácností (tzv. 
mikroúrovně) a konče velkoprostorovými 
společenstvími (tzv. makroúrovně). Roz-
manité jsou rovněž užívané přístupy a me-
tody. Dochází sice k pokusům o multidis-
ciplinární a komparativní přístupy, četné 
školy však upřednostňují své cíle. Je však 
povzdech jedné z autorek Hasii R. Diner 
na adresu historie oprávněný? Opravdu je 
natolik zásadní její poznatek – že se histo-
rici vycvičení v myšlení o čase a místě jako 
klíčových proměnách, se kterými pohlížejí 
na studované objekty, separují od teorie mi-
grace a není důvod předpovídat, že v blízké 
budoucnosti bude nalezen společný základ 
pro obě disciplíny –, aby takto skepticky 
zakončila svou studii (s. 45)?

Jak přesvědčivě dokládají autoři ostat-
ních příspěvků, existují různé postupy pro 
zodpovídání otázek spojených s migracemi. 
Jejich formulování obvykle závisí na vědec-
ké disciplíně, ze které k ní odborníci přistu-
pují. Geograf se například primárně zajímá 
o prostorové vztahy a vazby, formování 
a rozvoj etnických enkláv a uplatňování 
rezidenčních vzorů při migraci. Ústředním 
tématem se pro demografa stává otázka 
populační výměny (natality, mortality, mi-
grace), kterou analyzuje z agregátních dat 
a zpětně je do nich vtěluje. Odborník na 
politické vědy se zase snaží určit roli stá-
tů v kontrole migrace, dopady migrace na 
koncepci suverenity a občanství a konečně 
objasnit vztahy mezi migrací, zahraniční 
politikou a národní bezpečností. Má tak 
poměrně blízko k pohledu právního věd-
ce, který se koncentruje na institucionální, 
procesní a právní faktory jako klíčové de-
terminanty k pochopení výsledné podoby 
migrace.

Antropologie se soustředí na zkušenos-
ti osoby imigranta a na mínění o samotných 
imigrantech ve většinové společnosti, jakož 
i na změny sociálních a kulturních vzorců 
mezi komunitami a jednotlivci. Podobně 
jako antropologie i sociologie se ztotožňu-

je se sociálními vztahy jako základními pro 
porozumění procesu migrace a inkorporace 
imigrantů. Naproti tomu ústředním bodem 
zájmu sociologů se stává většinová společ-
nost. Sociolog si proto všímá instituciona-
lizovaných manifestací etnických rozdílů 
(např. převládajících ekonomických aktivit 
v imigrantských enklávách, viz s. 86–91), 
zatímco antropolog, jehož cílem je konstru-
ovat obraz „druhého“, klade důraz na kul-
turní konstrukce a symbolické indikátory.

Přes nesporné výhody, kterými řeší 
problematiku migrace sociologie, kulturní 
antropologie a historie, schází těmto vě-
deckým disciplínám instrumentální pod-
klad pro modelování migračního procesu. 
Kromě demografie, jejíž metody umožňují 
hledat vztah mezi potenciálním a aktuálním, 
jakož i mezi podmínkami, limity a regulemi 
(s. 56–59), je dále také ekonomie instru-
mentálně vybavena, aby překročila řešení 
jednotlivých problémů migrace v minulos-
ti a současnosti. Narozdíl od demografie 
se však pokouší odhalit v chování jedinců 
a skupin ty ekonomické podmínky, které 
jsou z hlediska lidských zdrojů a úspěšné-
ho trhu práce nejpříznivější pro ekonomiku 
cílových zemí migrantů. Na základě hladin 
mezd v zemi původu a cílovém působišti, 
migračních nákladů a ušlých ztrát mzdy je 
schopna například zjistit, jaké podmínky 
by měly být nastaveny, aby se transferu 
účastnili především vysoce kvalifikované 
pracovní síly. V její výbavě se tak vysky-
tují instrumenty, které umožňují pomocí 
modelů a scénářů simulovat kýžený vývoj 
(s. 65–69).

Již z výše naznačeného pestrého po-
hledu na problematiku migrace vyplývá, že 
je zcela legitimní, že rovněž historici při-
stupují k problematice migrace specificky 
a používají k tomu své vlastní nástroje. Cí-
lem historiografie je podobně jako u ostat-
ních vědeckých disciplín zodpovědět, jaké 
jsou determinanty a konsekvence pohybu 
obyvatelstva. Tyto jevy přitom postihuje 
v konkrétních historických situacích. Pod-
le rozboru zmíněné H. R. Diner převládá 
ve studiích historiků orientace na způsob 
jednání uvnitř imigrantských skupin, jakož 
i jejich projevů v okolní společnosti. Dále 
panuje zájem o etnicitu usazených skupin, 
podobu jejich komunit a formování identit. 
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Tyto řešené problémy podle ní převládají 
nad samotným procesem migrace, které-
mu je dodnes věnován zcela nedostatečný 
prostor.

Na otázku, kterou jsem si položil úvo-
dem, tak lze v kontextu ostatních osmi studií 
odpovědět, že skepse Dinerové není na mís-
tě. V případě, že by se historici vzdali svého 
autonomního pohledu a sledovaných témat 
na úkor jiných, pak by dalšímu obohacení 
problematiky migrace příliš neprospěli. Sle-
vit však nelze z hledání inspirací, modelů 
a instrumentálních prostředků v ostatních 
disciplínách. Přímo trestuhodné by pak 
bylo, pokud by se historiografie uzavřela do 
striktně vymezeného, diskuzi odmítajícího 
rámce. A právě tento neobyčejný sborník 
nabízí historikům studujícím problematiku 
migrace nespočet podnětů prostupujících 
napříč disciplínami. Martin Marek

Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník 
k osmdesátinám
Eds. Barbora Hanzová za spolupráce Jakuba 
Sichálka a Borise Lehečky. Praha, Ústav pro 
českou literaturu AVČR a FF UK 2009, 319 s., 
ISBN 978-80-85778-65-6

Do sborníku vydaného k osmdesá-
tým narozeninám Jaroslava Kolára přispěli 
převážně literární historici (to u oslavence, 
pohybujícího se trvale na pomezí několika 
oborů, není samozřejmé), avšak neměl by 

uniknout ani historikům. Nelze tu vyjme-
novávat všechny příspěvky, upozorňuji 
alespoň na některé. L. Jiroušková podnět-
ně rozebrala dochované varianty legendy 
o Veronice s poukazem na odlišnosti vy-
plývající z rozdílných kontextů užití textu; 
nad kontextem a vztahem textu ke skupi-
ně recipientů se ve svých statích zamýšlejí 
i J. Hon (o staročeském zpracování Jetřicha 
Berúnského) a P. Rychterová (o Tomáši ze 
Štítného a Vidění sv. Brigity). P. Čornej 
důkladným rozborem navrhl řešení, kdo 
by mohl být záhadný univerzitní mistr 
Jan Zvíkovec z pozdních variant Starých 
letopisů českých; T. Havelka ukázal hodno-
cení masopustu v dílech raně novověkých 
kazatelů; V. Petrbok objevil nový pramen 
k ediční činnosti obrozenské komunity 
z roku 1786; cestu od katechismů 18. století 
k próze o století mladší objevně zmapoval 
M. Sládek; T. Berger upozorňuje na pra-
vopisné zvláštnosti 18. století, jež mohou 
ovlivnit datace textů. Z. Beneš v závěreč-
né stati Paměť vody upozorňuje na jeden 
z aspektů tématu krajiny, problému, který 
je v českém dějepisectví jen velmi pomalu 
objevován. Po studiích následují tři vzpo-
mínkové skici, jejichž autory jsou Zdeněk 
Pešat, Pavel Spunar a Jan Tydlitát, dále 
Vzkazy, rukopisná blahopřání těch, kdo 
do sborníku nemohli nebo nestihli přispět, 
a na závěr důležitá oslavencova bibliografie 
z let 1954–2008. Tomáš Borovský



170

L I T E R A T U R A

Středověk a raný novověk

Wolfram Z i e g l e r :  König Konrad III. (1138–1152). Hof, Ur-
kunden und Politik 
Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. 
Böhmer, Regesta Imperii 26. Herausgegeben von der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften – Regesta Imperii – und der Deutschen Komission für die 
Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz. Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2008, 962 s., ISBN 
978-3-205-77647-5

První ze štaufských králů Konrád III. (1138–1152) byl nejedním ze 
současníků pokládán za slabého vládce a nešťastníka, který se nedokázal 
prosadit jako Lotharův protikrál (1127–1135) a po zisku říšské koruny 
se podřídil zájmům svatopetrského stolce. Nejspíš právě proto na něm 
ulpěla nálepka nevýznamnosti, kterou zpochybnily teprve poválečné studie 
Friedricha Hausmanna. Ten sledoval proměny říšské kanceláře v první 
polovině 12. století,1 aby po čase dospěl k edici Konrádova diplomatáře.2 
Rozhodujícím způsobem tak rehabilitoval státnický odkaz podceňovaného 
a nezřídka i vysmívaného panovníka a (hlavně v německé medievistice) 
nenápadně prosadil nový pohled, jenž začal Konrádovu vládu chápat jako 
začátek (doslova přípravu) cesty (Wegbereitung), po níž kráčel mnohem 
slavnější Fridrich I. Barbarossa.3

Skvělé zázemí v podobě kriticky zpřístupněných pramenů, k nimž 
nověji přibyl důkladně revidovaný Böhmerův regestář,4 proměnilo Konrá-
da III. i jeho dobu v zajímavé pracovní pole, nad nímž se ovšem několik 
dekád vznáší otázka, zda lze nějak doplnit dnes známý příběh o nové nebo 
alespoň neotřelé postřehy a nápady. Snad také proto se Wolfram Ziegler 
vzdal obvyklých událostních dějin a do středu práce postavil osoby, jimiž 
se Konrád obklopil v průběhu své vlády. Odtud také důraz na dvorské 
prostředí, v němž autor našel jinak dobře známý, současně však spíše 
přehlížený klíč k výkladu někdejších souvislostí.

1 H a u s m a n n ,  Friedrich: Reichskanzlei und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III. 
Schriften der MGH 14. Stuttgart 1956.
2 Conradi III. et filii eius Heinrici Diplomata. Ed. F. Hausmann. MGH DD IX. Wien – Köln 
– Graz 1969.
3 Takto se rozepsal v dnes již klasické příručce E n g e l s ,  Odilo: Die Staufer. Stutt-
gart – Berlin – Köln 19935, zde s. 42–49.
4 J. F. Böhmer Regesta Imperii. IV. Ältere Staufer. Erste Abteilung: Die Regesten des Kai-
serreiches unter Lothar III. und Konrad III. Zweiter Teil: Konrad III. 1138 (1093/94)–1152. 
Eds. J. P. Niederkorn, K. Hruza. Wien – Köln – Weimar 2008.
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Wolfram Ziegler vyšel z obecně sdíleného předpokladu, že panovník 
vrcholného středověku jednal ve shodě s urozenými a že byl do značné 
míry odkázán na vůli relevantních mocenských skupin, které kontrolovaly 
politickou scénu a přejímaly přímou odpovědnost za stabilitu země, krá-
lovství nebo celé říše.5 Na říšské půdě platilo, že vztah mezi elitami a jimi 
voleným králem určovaly povinnosti plynoucí ze služby, jež sice nebyly 
přesně vymezeny, nicméně dobové prameny vcelku shodně naznačují, že 
se tato břemena vázala ke dvoru (curia) a jeho strukturám. Právě důraz na 
„struktury“ propůjčil výkladu pozoruhodnou dynamiku, neboť pravidelně 
rozebíraným dvorským rituálům a ceremoniím byl nadřazen proměnlivý 
okruh veřejně jednajících osob, čili dvořané, důvěrníci, rádcové a (pravi-
delní) účastníci dvorských sjezdů.

Prosopografická východiska nejsou samozřejmě nijak nová a jen 
v posledních letech zásadně zpřesnila poznání dvorského světa za vlády 
Fridricha I. Barbarossy6 nebo Filipa Švábského.7 Léty prověřené postupy 
však nemohou (samy o sobě) zaručit posun našich představ, neboť tak 
jako v minulosti platí, že výsledný obraz lze sklenout pouze na výpovědi 
pramenů, které mohou mít dosti rozdílnou a nezřídka i spornou hodnotu. 
Zrádným polem se pro takto pojaté studium stává rovněž užívaná termi-
nologie, která nemusí přesně vystihovat smysl dobových událostí. Stačí si 
jen uvědomit, že moderní historiografie rozlišuje mezi říšským, dvorským 
a zemským sněmem (sjezdem) a že vedle nich pracuje s pojmem dvůr, čili 
blízkým okolím panovníka.8

Koho tedy počítat ke dvoru a kdo byl pouhým (třebaže pravidelným) 
návštěvníkem dvorským sjezdů? Na takto položené otázky Wolfram Ziegler 
nabídl prostou odpověď, když do svých úvah jednoduše zahrnul každého, 
kdo se objevil blízkosti krále Konráda III. nejméně na třech různých mís-
tech a kdo pocházel z říšských držav za severními hřbety alpského oblouku. 
Vedle příležitostných svědků a přihlížejících tak vyloučil papežské legáty 
a italské, francouzské nebo polské vyslance, což v konečném součtu zna-
menalo, že rozsahem úctyhodnou práci z větší části (s. 25–651) naplnily 

5 Což nověji a přesvědčivě doložil W e i n f u r t e r ,  Stefan: Herrschaft und Reich der 
Salier. Grundlinien einer Umbruchzeit. Sigmaringen 19922, zde s. 97–113 a s. 139–155.
6 P l a s s m a n n ,  Alheydis: Die Struktur des Hofes unter Friedrich I. Barbarossa nach 
den deutschen Zeugen seiner Urkunden. MGH Studien und Texte 20. Hannover 1998, jejíž práci 
doplnil a zpřesnil U e b a c h ,  Christian: Die Ratgeber Friedrich Barbarossas (1152–1167). 
Marburg 2008.
7 S c h ü t t e ,  Bernd: König Philipp von Schwaben. Itinerar – Urkundenvergabe – Hof. 
MGH Schriften 51. Hannover 2002.
8 Zevrubně M o r a w ,  Peter: Versuch über die Entstehung des Reichstags. In: Weber, H. 
(ed.): Politische Ordnungen und soziale Kräfte im Alten Reich. Wiesbaden 1980, s. 1–36; 
nověji pak A n n a s ,  Gabriele: Hoftag – Gemeiner Tag – Reichstag. Studien zur struktu-
rellen Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349–1471). 
Göttingen 2004.
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biografické profily bezmála půl druhé stovky (142) různých osobností 
říšské politické scény.

Přítomnost nebo delší pobyt urozenců v blízkosti krále a jeho dvora 
zachycují kroniky, letopisy, listy a hlavně listiny, zejména jejich svědečné 
řady, ovšem jak přesvědčivě prokázal Wolfgang Petke,9 jehož výzkum došel 
na stránkách Zieglerova spisu vysokého uznání, obsah listin není možno 
přejímat bezezbytku. Nejprve proto, že se výčet svědků neřídil zcela jasnými 
(závaznými) pravidly a písař zkrátka mohl jmenovat i nepřítomné. A dále, 
královská kancelář mohla vystavit náležité privilegium dodatečně, takže 
soupis přítomných nemusel odpovídat době (a místu), kdy byl projednán 
jeho věcný obsah nebo naopak času, kdy došlo k právní a písemné kodi-
fikaci příslušného aktu. Za obměnu téhož lze označit případy, kdy listina 
vznikla (třeba i s vědomím krále a jeho rádců) u příjemce, a ten se pak 
zpravidla snažil vyztužit její hodnotu svědectvím vlivných nebo vysoce 
postavených osob.

Zieglerovo dílo se skládá ze dvou základních částí, jimž předchází 
hutný a metodicky velmi podstatný úvod (s. 15–21). Následovaly portré-
ty osobností na Konrádově dvoře (část A), jejichž sled připomíná řazení 
svědků v listinách. První stránky tak zaplnily biografické medailónky devíti 
arcibiskupů počínaje kancléřem a od roku 1151 kolínským metropolitou 
Arnoldem z Wied (s. 25–108), následovaly tři desítky biskupů (s. 109–293), 
opati říšských klášterů, kterým vévodí pečlivě sestavený profil proslulého 
Wibalda ze Stabla (s. 295–313), a slušný prostor byl přidělen královské 
kanceláři (325–340) i dvorské kapli (s. 341–343). Teprve pak se autor 
obrátil ke světským knížatům (s. 345–453), falckrabatům, markrabatům 
a lantkrabatům (s. 455–514), hrabatům (s. 515–606), ke společenství 
urozených (Edelefreie), říšské (s. 625–637) a biskupské ministerialitě 
(s. 639–641), jejíž váha a společenský vliv prudce vzrostly za boje o in-
vestituru, a poslední řádky autor věnoval Konrádovým blízkým, manželce 
Gertrudě ze Sulzbachu, synovi a králi Jindřichovi (VI.) a druhorozenci 
Fridrichovi z Rothenburgu. (s. 643–651).

Dodejme ještě tolik, že biografické medailonky byly vystavěny na 
shodném půdoryse. Po základním výčtu návštěv královského dvora se 
Wolfram Ziegler stručně zmínil o rodových kořenech jmenovaných a jejich 
postavení na říšské politické scéně, především pak ve vztahu ke Konrá-
dovi III. Dílčí a namnoze trefné postřehy ovšem postrádaly širší rozměr 
a z jemného přediva osobních vazeb se nutně vytrácely podstatné souvis-
losti. Proto byl k prosopografické části připojen druhý oddíl, v němž autor 
zasadil jednotlivé osobnosti do jejich přirozeného prostředí (část B) s vý-

9 P e t k e ,  Wolfgang: Kanzlei, Kapelle und königliche Kurie unter Lothar III. Forschungen 
zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 
5. Köln – Wien 1985.
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hradou, že říšským knížectvím, hrabstvím a markám z poloviny 12. století 
byly nadřazeny širší, mocensky nebo dynasticky propojené oblasti.

V tomto kontextu zastupoval štaufské zájmy na bavorské a rakouské 
půdě salcburský arcibiskup, po jehož boku stanuli biskupové z Řezna, 
Freisinku, méně již z Pasova. Podstatně skromnější roli zde sehrály říšské 
kláštery a naprosto zanedbatelné posty zbyly na říšskou ministerialitu 
(s. 655–665). Korutany, Štýrsko a Tyroly zase charakterizovalo Konrádovo 
spojenectví s korutanským vévodou Oldřichem a štýrským markrabětem 
Otou III. Teprve pak přišli na řadu biskupové z Brixenu nebo Tridentu 
(s. 667–671). Tradičně pevné štaufské pozice ve Švábsku a Alsasku byly 
jištěny biskupy z Kostnice, Basileje a Štrasburku, značný vliv si udržel opat 
z Reichenau a samozřejmě obávaná švábská ministerialita (s. 673–685). 
Ve Francích rozhodoval mohučský metropolita, biskupové z Bamberku, 
Würzburku, Wormsu a Špýru, opati bohatých klášterů ve Fuldě a Hers-
feldu a opět ministerialita (s. 687–698), zatímco Burgundsko znělo téměř 
výlučně hlasy církevních institucí, jejichž podíl na Konrádově politice byl 
ovšem dosti nízký (s. 699–701). Neméně volná, osobní i lenní pouta vázala 
ke Konrádovi českou politickou scénu. Bližší vztahy s říšským dvorem 
udržoval vlastně jen olomoucký biskup Jindřich Zdík a kníže Vladislav II. 
(s. 703–704). V Lotrinsku a (dolním) Porýní rozhodovali zejména trevírští 
a kolínští arcibiskupové a obecně silné pozice kléru doplňovala bohatá 
biskupství v Metách, Lutychu a Utrechtu, případně říšské kláštery, jejichž 
poměr ke Konrádovi byl kupodivu spíše vlažný, přičemž v omezené míře se 
zde prosazovala říšská ministerialita (705–716). Neméně slabé podpoře se 
štaufská strana těšila v Sasku, dílem i v Durynsku a Míšni (s. 717–739), byť 
k blízkým rádcům Konrád III. počítal saského vévodu Albrechta Medvěda, 
havelberského biskupa Anselma a hlavně Wibalda ze Stabla a Corvey.

V polovině roku 1142 Konráda III. zaměstnaly přemyslovské spory, 
které jej dokonce přivedly až do Prahy, čímž jinak okrajové a politicky 
nevýznamné říšské knížectví zasáhlo do itineráře královského dvora. 
Pomineme-li však přehledné shrnutí v závěru (s. 703–704), pak zvláštní 
pasáže autor vyhradil pouze olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi 
(s. 199–206) a českému knížeti Vladislavovi II. (s. 421–425). Přiznejme, 
že právem a ocenit lze i ústrojné zapracování české literatury do výkla-
du, jakkoliv naprostá většina citací odkazovala na (jazykově) německé 
příspěvky. Ty sice zachytily vše podstatné, nicméně novější diskuse o po-
vaze Zdíkových reforem a následném významu Konrádovy imunity pro 
poddané olomouckého biskupství do práce zahrnuty nebyly,10 a právě tak 
se do objemného spisu vloudily drobné nepřesnosti. Příkladem pars pro 
toto budiž moravský kníže Ota III. (Dětleb), jemuž byla přiznána držba 

10 Bez nároku na úplnost viz dále B i s t ř i c k ý ,  Jan: Zdíkovy listiny. ČČH 96, 1998, 
s. 292–306; B o l i n a ,  Pavel: K interpretaci a datování Zdíkových listin. ČČH 97, 1999, s. 
273–292.
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Znojma (s. 200), přestože spravoval severovýchodní Moravu a sám vladařil 
v Olomouci. Budiž zde ale přiměřenou omluvou, že vnitřní uspořádání 
knížecí Moravy nevynikalo přehledností a že se bludné představy objevují 
i v dílech uznávaných českých medievistů.

Český podíl na štaufské politice byl zanedbatelný a v tomto smyslu 
také vyznívá závěrečné shrnutí (s. 741–752), k němuž Wolfram Ziegeler 
připojil dvě samostatná pojednání o nástupnických sporech v Polsku 
(755–765) a Dánsku (s. 765–768) a pět tabulek (s. 769–777). Odtud 
je také patrné, že se Konrád III. obklopil rádci z (východních) Frank 
a že důvěřoval rovněž urozencům z Lotrinska a Švábska. Že pravidelně 
naslouchal kancléři Arnoldovi, dále pak biskupům, totiž würzburskému 
Embrichovi, wormskému Burchardovi, Otovi z Freisinku, havelberskému 
Anselmovi a Wibaldovi ze Stabla. Ze světských knížat se Konrád III. sblížil 
se švábským vévodou Fridrichem, saským vévodou Albrechtem Mědvědem 
a bavorským vévodou Jindřichem Jasomirgottem.

Zieglerův spis, který vznikl a byl obhájen jako disertace na vídeňské 
univerzitě pod vedením profesorů Petera Csendese a Klause Lohrmanna, 
rozhodně nevyniká vtipnými postřehy nebo snad neotřelými závěry. Vlastně 
jen většinou potvrzuje a verifikuje starší domněnky, předpoklady a závěry, 
což ovšem neznamená, že by byl nadbytečný. V dílčích kapitolách i jako 
celek představuje konzervativní práci v nejlepším slova smyslu. Práci, která 
je založena na přesném čtení a interpretaci písemných pramenů. Práci, 
která je vybavena impozantním kritickým aparátem zahrnujícím více než 
6 100 položek a rozsáhlým soupisem citovaných pramenů a literatury 
(s. 783–918). Zkrátka práci, k níž se můžeme vracet trvale a s nemalým 
prospěchem jako k poctivé, řemeslně i metodicky příkladné rekonstrukci 
společenských a mocenských vazeb, které vznikly kolem dvora římsko-
německého krále Konráda III.

Martin Wihoda

Lenka B o b k o v á  –  Jana K o n v i č n á  (edd.): Náboženský 
život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století
Praha, Casablanca a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2009 
(Korunní země v dějinách českého státu 4), 716 s., ISBN 978-80-903756-9-7; 
978-80-730826-5-9

Čtvrtý svazek ediční řady Korunní země v dějinách českého státu, přinesl 
tentokrát téma náboženského a církevního vývoje ve středověku a v ob-
dobí raného novověku. Sborník soustředil příspěvky českých, polských 
a německých badatelů z konference, která se na uvedené téma uskutečnila 
v dubnu roku 2008. Jednoznačným pozitivem shromážděných studií je 
právě středoevropsky mezinárodní badatelské zázemí, které konfrontuje 
metodologická východiska i výsledky výzkumů tří regionů, jež pro vývoj 
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vedlejších zemí České koruny měly zásadní význam. Od začátku uvedené-
ho edičního počinu však přesto jeho editorům uniká jeden z významných 
badatelských okruhů, který se zabývá zmíněnou problematikou v oblasti 
Slezska, a tím je polská germanistika, spojená s univerzitou ve Vratislavi.

Úvod sborníku tvoří rozsáhlá bibliografická studie Blanky Zilynské 
a Jana Zdichynce přinášející výběrové informace o výsledcích studia církev-
ní a náboženské problematiky korunních zemí, opírající se zvláště o tituly 
reflektující výzkumy pro Slezsko a Lužici. Součástí bibliografie jsou i velmi 
užitečné údaje o aktuálním umístění domácích i zahraničních archivních 
fondů a sbírek, které jsou relevantní pro studium uvedeného tématu. Infor-
mační potenciál bibliografického přehledu je jistě významný, ale bohužel 
nenahradí fundovanou úvodní studii editorů, kteří by zhodnotili jednotlivé 
příspěvky a zařadili je do kontextu aktuálních badatelských výzkumů. Kon-
ferenční sborníky vycházejí jako jistý dokument konferenčního jednání, 
a proto logicky shromážďují příspěvky velmi různorodé kvality. Edici 
takového materiálu dává často význam až zařazení jeho na první pohled 
často marginálního obsahu do kontextu celého konferenčního jednání, 
respektive do souvislostí standardu domácích a zahraničních výzkumů. 
Deficit úvodních studií se jeví znatelněji právě u sborníků, které soustřeďují 
mimořádné množství příspěvků, jako v tomto případě (44).

Jednoznačným pozitivem představovaného sborníku je jeho širší 
teritoriální záběr, který se nedotýká jen zmíněného Slezska a obojí Lužice, 
ale také Moravy či vlastního území Čech. Důvodem je skutečnost, že se 
organizátorům konference a současně editorům sborníku podařilo získat 
významný podíl příspěvků, soustřeďující se nikoliv na popis nábožensko-
církevního vývoje jednotlivých vedlejších zemí, ale že do popředí zájmu 
vystoupilo sledování vazeb a vztahů mezi jednotlivými teritorii, přednostně 
vazby na zemské centrum.

Editoři rozčlenili příspěvky do několika tematických okruhů, které 
zahajují studie věnované církevní správě a řádovým organizacím z hlediska 
jejich vývoje ve vedlejších zemích. Tento soubor se jako jeden z mála věnuje 
i problematice moravského vývoje. Petr Elbel sledoval specifika vývoje 
správy utrakvistické církve na Moravě, která díky absenci významnější 
utrakvistické autority vytvořila v zemi prostředí s vysokou mírou nábo-
ženské tolerance, reflektované různými migračními vlnami náboženských 
uprchlíků.

Následující blok studií slibuje mapovat duchovní život v pozdním 
středověku ve vedlejších zemích. Spíše než systematičtější pohled nabízí 
však zamyšlení nad některými prvky dobové zbožnosti, jaké představovaly 
poutě (Jan Hrdina, Marius Winzeler), spása duše (Silke Kosbab) nebo 
zbožné dary (Zdeněk Vašek), dále přibližuje některé náboženské aspekty 
středověkých trestních řádů (Daniel Wojtucki), konkrétní příklady kontaktů 
slezského duchovenstva s českým prostředím (Anna Pobóg-Lenartowicz, 
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Stanisław Jujeczka) a věnuje se i duchovnímu životu kněží, respektive 
úrovni jejich vzdělanosti v Čechách i ve Slezsku na základě analýzy postupu 
jejich katecheze (Martin Nodl).

Na hranici pozdního středověku a raného novověku se pohybují 
texty zařazené do dalšího komplexu s tématikou šíření reformace a jejích 
důsledků. Pandán zmíněné studie Elbelovy představuje příspěvek Tomáše 
Baletky o střetávání moravské katolické biskupské správy s šířící se refor-
mací. Vzhledem k obsahu, vycházejícímu z dějin správy a diplomatiky by 
patrně jeho zařazení do prvního bloku bylo vhodnější. Další příspěvky se 
valnou většinou věnují popisu náboženské situace v oblastech vedlejších 
zemí buď před nástupem reformace, nebo po jejím rozšíření (Bogusław 
Czechowicz, Lucyna Harc, Siegfried Hoche, Petr Hrachovec, Zdeňka Hle-
díková, Jan Rzońca, František Musil). Zajímavé téma, slibující překročit 
rámec popisu náboženských proměn a věnovat se specifikům genderového 
aspektu v procesu náboženských změn na slezsko-lužickém pomezí v raném 
novověku, nabízí v názvu své studie Tomasz Jaworski. Vlastním obsahem je 
však pouze stručný genealogický přehled husté sítě příbuzenských vztahů 
místních šlechtických rodů. Součástí bloku je i příspěvek Kai Wenzela, který 
svým metodologickým přístupem i způsobem zpracování výrazně převyšuje 
standard většiny ostatních zařazených článků. Téma transformace sakrálních 
prostor v období reformace v Horní Lužici opírá o metodologické koncepty 
konfesionalizace a městské reformace, při současném uplatnění sociologických 
modelů formování konfesijních prostorů a schémat dobové komunikace. 
Jeho interdisciplinární přístup s pevným metodologickým zázemím dal 
vzniknout studii, která odhaluje jednotlivé fáze transformačního procesu 
přeměny městských sakrálních prostor ve vybraných městech.

Poměrně heterogenní obsah následujícího celku nazvaného „církev, 
společnost a kultura“ soustředil texty, opět spíše popisného charakteru, 
reflektující působení náboženství a církevních záležitostí na dobovou lite-
raturu (Petr Hlaváček, Antoni Barciak, Wojciech Iwańczak, Jaroslav Haver-
lant, Falko Neininger), výtvarné umění, architekturu (Dagmara Adamska) 
a hudbu (Josef Šebesta). Do uvedené sféry kultury se organicky zařadila 
i studie Martina Holého sledující vývoj partikulárního školství ve Slezsku 
a Lužici pod vlivem luterské reformace. Autor představuje lužické a slezské 
školy jako vzor latinským školám v Čechách a na Moravě, a to na základě 
jejich obliby mezi českými a moravskými studenty. Důvody shledává Holý 
především v konfesijní oblasti. Za zamyšlení by v této souvislosti ovšem 
stála spíše otázka jazyková, protože významným impulsem peregrinace 
na úrovni uvedeného stupně škol byla možnost ovládnou druhý národní 
jazyk (němčinu), nezbytný v 16. století pro komunikaci v řadě českých 
a moravských měst.

Soubor studií z oblasti kulturních souvislostí náboženského vývoje 
pak uzavírá biografický článek Petra Kozáka o jednom z řady slezských 
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intelektuálů, který sehrál významnou roli při šíření luterství, a metodolo-
gicky problematický příspěvek Iwony Pietrzyk, věnovaný listinám opol-
ských knížat v systému dobové propagandistické komunikace. Naznačená 
diplomaticko-sémiotická „analýza“ formy uvedené materie není vztažena 
k jiné dobové listinné produkci ani k vývojovým souvislostem listinných 
forem a končí u povšechných zmínek o těch částech listin, které obsahují 
obecně náboženské motivy.

Sborník uzavírá téma války a víry, respektive téma náboženské  
(e)migrace období 17. století. Tato část představuje patrně nejkompaktnější 
a z hlediska souvislosti s aktuálními badatelskými výsledky zahraničních 
výzkumů i nejzajímavější celek knihy. Předkládá čtenáři téma pobytu vojsk 
a jejich vlivu na náboženský život ve městě (Andrzej Olejniczak), proble-
matiku náboženských vizí a proroctví ve vypjaté atmosféře náboženských 
střetů (Vladimír Urbánek, Jana Hubková), otázku komunikace emigrantů 
s jejich původní vlastí (Alexander Schunka), námět konverzí ke katolicismu 
v Čechách, týkající se ovšem pouze šlechty a prostředí umělců a intelektu-
álů (Jörg Deventer), a konečně i shrnutí významu Slezska pro bratrskou 
emigraci (Marta Bečková). Blok uzavírá exkurz Milana Svobody, mapující 
problém identity potomků českých exulantů v Žitavě, jak ji reflektovala 
vzpomínková a historická literatura 18. století.

Objemný konferenční sborník přes uvedené připomínky představuje 
významný přínos k rozvíjejícím se domácím výzkumům náboženských 
a církevních dějin pro období středověku a raného novověku. Nezbývá 
než doufat, že jednotliví autoři příspěvků napříště věnují více pozornosti 
i vazbám svého studia na metodologické zázemí evropských výzkumů. 
Studie Kai Wenzela z tohoto sborníku může posloužit jako vzorová.

Olga Fejtová

*
Verwandlungen des Stauferreichs. Drei 
Innovationsregionen im mittelalterlichen 
Europa 
Herausgegeben von Bernd Schneidmüller, 
Stefan Weinfurter, Alfried Wieczorek. Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2010, 
504 s. textu a obr. příloh, ISBN 978-3-534-
22843-0

Mnohoslibný název, jemuž v patách 
klopýtá neméně tajemný podtitul, může být 
vydáván za důkaz, že se štaufsky orientova-
né výzkumy vyčerpaly a že se západoevrop-
ská medievistika (vrcholného středověku) 
začíná pohybovat v bludném kruhu a že 
většina nákladných projektů začíná i končí 
u obratné slovní, módními pojmy vyztužené 
ekvilibristiky, za níž se skrývá leda přetřásá-

ní dávno známého. Zběžné nahlédnutí do 
obsahu ale prozrazuje, že výpravný sborník, 
ač se vrací na mnohokrát navštívená místa, 
pohlíží na štaufskou éru způsobem, který 
umožňuje kladení přinejmenším zajímavých 
otázek.

Autorský kruh, jenž propojil více než 
tři desítky medievistů z Německa, Itálie, 
Řecka a Spojených států, se pohyboval 
v půdoryse daném proměnami štaufské říše. 
Potud hlavní téma, k němuž ovšem nále-
ží zásadní dovětek, že tyto proměny byly 
zkoumány ve třech regionech (zemích) pod 
štaufským žezlem, totiž v sicilském králov-
ství, Lombardii (nebo spíše severní Itálii) 
a středním Porýní. Takto sklenuté diskusní 
pole však nápadně připomíná jeden z osu-
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dových námětů německého a italského dě-
jepisectví, neboť právě „Štaufové a Itálie“ 
sehráli významnou roli v dobách, kdy na 
obou stranách Alp vrcholily emancipační 
a sjednocovací snahy. Návrat k velkým ná-
rodním příběhům se naštěstí nekonal a více 
či méně prozíravou správu věcí veřejných 
(jakési „budování státu“) vystřídala rozum-
ně založená komparace dobového poznání, 
řemesla a podnikání, politických, správních 
struktur a komunikace v jejím praktickém 
i symbolickém rozměru.

Srovnávací prostor v podobě tří růz-
ných oblastí byl od počátku přijímán se 
smíšenými pocity, a proto Stefan Weinfur-
ter v úvodním proslovu zdůraznil, že stej-
né země porovnával již Ota z Freisinku. 
Zatímco v Porýní, mezi Basilejí a Kolínem, 
se měla nacházet největší síla říše, široké 
údolí řeky Pádu prohlásil Ota za pravou 
zahradu potěšení a Sicílii nazval kolébkou 
kultury. Současně si byl vědom nepřeko-
natelných rozdílů a ne bez jistého obdivu 
se vyznal, že v Lombardii přežívá moud-
rost starých Římanů a že si zdejší komuny 
natolik váží svých svobod, že dávají před-
nost konzulům před císařem. Proto se ani 
Štaufy „objevený“ a veřejně vzývaný svět 
antických císařů nemohl stát pevným svor-
níkem politické a mocenské integrace jejich 
říše a z následného matení pojmů a hodnot 
vzešly těžké křivdy i oboustranné předsud-
ky. Opět tu můžeme přenechat slovo Otovi 
z Freisinku, který na okraji Barbarossovy 
korunovace se zjevným uspokojením po-
znamenal, že nyní Řím zakusil, jak chutná 
německá ocel, neboť to byla měna, již byla 
vyvážena císařská koruna. Své představy tak 
štaufští vládcové prosadili pouze na sicilské 
a jihoitalské půdě, byť ani zde nelze jejich 
úspěchy přeceňovat.

Vraťme se však ke sborníku, jehož osu 
rytmizovalo osm provázaných tematických 
bloků. Jejich prostřednictvím čtenář putuje 
po místech paměti (Olaf Rader), případně 
může nahlédnout do soudobých písařských 
(Heinz Krieg) a řemeslných (Valentino 
Pace) dílen, kde se ještě za života štauf-
ských králů a císařů utvářely oficiální vzpo-
mínky. Vnitřní život a hodnoty zkoumaných 
regionů představili Nicolangelo D’Acunto 
(Lombardie), Wolfgang Stürner (sicilské 
království) a Gerold Bönnen (Porýní). 

Obchodní svazky mezi Severem a Jihem 
(a naopak) popsali Peter Thorau a Hubert 
Houben, konflikty a jejich řešení přiblížili 
Steffen Patzold (severně od Alp), Christoph 
Dartmann (severní a střední Itálie) a Georg 
Vogeler (italský jih), šíření vyšší matemati-
ky z Orientu do Evropy se věnovala Gun-
dula Grebner, novou, zejména cisterciáckou 
architekturu sledoval Matthias Untermann 
a Cristina Andenna upozornila na hlubokou 
zbožnost, která po boku veřejně vzývané 
chudoby významně ovlivnila okcidentální 
myšlení 13. věku. Nejvíce dílčích příspěv-
ků se obracelo k živému zájmu štaufských 
císařů a králů o antiku (Liesellotte E. Saur-
ma-Jeltsch, Ingrid S. Weber, Christoph H. 
F. Meyer, Charles T. Little, Peter Cornelius 
Claussen), přičemž Christoph Meyer si po-
všiml (pro západní Evropu) nesmírně důle-
žité recepce římského práva. Předposlední 
část pak zaplnily dvě studie o pronikání 
mince do společnosti (Bernd Fuhrmann) 
a pozoruhodné postřehy k funkci a symbo-
lice hradních sídel (Thomas Biller) a koneč-
ně závěrečné řádky se vyrovnaly s úlohou 
štaufských držav ve vztahu k Byzanci (Eleni 
Tounta), islámu (Claus-Peter Haase) a je-
jich místu ve světě křížových výprav (Klaus 
van Eickels).

Průběžné shrnující komentáře (Jürgen 
Krüger, Ernst-Dieter Hehl, Knut Görich, 
Annette Kehnel, Michael Matheus, Micha-
el Borgolte) i závěrečná poznámka z pera 
Bernda Schneidmüllera vsadily jednotlivé 
postřehy, úvahy a komentáře do širšího kul-
turního a společenského rámce, jenž zase 
celý projekt povýšil na dílo, které se vlastně 
obratem stalo něčím, čemu se říká „událost“. 
S hořkostí dodejme, že na domácí půdě by 
k něčemu podobnému dojít nemohlo. Nej-
prve proto, že srovnatelný projekt přesahuje 
obzor české medievistiky, a hlavně proto, 
že příležitostné nebo konferenční sborníky 
ztratily status vědeckých publikací. Nesmy-
slným verdiktem se hodnotící přístup k vě-
decké práci v České republice významně 
přiblížil k názvu jednoho ze slavných ro-
mánů Johna Kennedyho Toola. A není to 
bohužel The Neon Bible.

 Martin Wihoda 
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L’Ordine Teutonico tra Mediterraneo e 
Baltico. Incontri e scontri tra religioni, 
popoli e culture. Der Deutsche Orden 
zwischen Mittelmeerraum und Baltikum. 
Begegnungen und Konfrontationen zwi-
schen Religion, Völker und Kulturen. Atti 
del Convegno internazionale (Bari – Lec-
ce – Brindisi, 14–16 settembre 2006)
A cura di Hubert Houben e Kristjan Toomaspoeg. 
Galatina, Mario Congedo Editore 2008  
(= Acta Theutonica. Collana diretta da Hubert 
Houben), 404 s. + čb a barev. vyobr. v textu, 
ISBN 9788880868125

Objemný svazek ze zasedání, které 
pořádala Università degli Studi del Va-
lento v Lecce, nabízí příspěvky zabývající 
se dvěma relativně vzdálenými oblastmi, 
totiž jižní Itálií a Pobaltím, které spojuje 
působení řádu německých rytířů. Uveďme 
proto některé z příspěvků, které mohou mít 
dopad i pro naši historiografii. Hned na po-
čátku bilancuje Udo Arnold dvacet let práce 
Mezinárodní komise pro výzkum řádu ně-
meckých rytířů a Kristjan Toomaspoeg na-
vazuje přehledem výzkumu a naznačením 
perspektiv dalšího bádání o tomtéž řádu 
v oblasti Středozemního moře, přičemž kla-
de důraz na hospodářské prameny, které 
se v této oblasti zachovaly v hojné míře. 
Sporu německých rytířů s rižským arcibis-
kupem Fridrichem na počátku 14. století 
se věnuje Barbara Bombi; pro nás je téma 
zajímavé z toho důvodu, že arcibiskup po-
cházel z rodu pánů z Pernštejna (naposledy 
o něm Z. Hledíková ve sborníku Pocta Janu 
Janákovi  ). Zsolt Hunyadi ze Szegedu opě-
tovně promýšlí epizodické a problematic-
ké působení řádu německých rytířů v zemi 
Borsa (Burzenland, Bîrsei, Barcaság) v Sed-
mihradsku. Bernhart Jähnig přibližuje pro-
měny ve staré pruské společnosti, k nimž 
došlo na základě působení řádu, a Juhan 
Kreem pojednává o podobné problematice 
v Livonsku, kde působila tamní, poněkud 
autonomní řádová větev mající počátky 
v mečových rytířích. Především o válečných 
aktivitách řádu německých rytířů proti Rusi 
píše Anti Selart, sleduje celé dlouhé údobí 
těchto srážek. Zájemce o fortifikace zaujmou 
dva závěrečné příspěvky. První pojednává 
o zajímavém řádovém sídle Torre Alemana 
u Cerignoly (Austacio Busto) a druhý o nej-
významnějším řádovém hradu Starkenber-

gu/Montfortu, který němečtí rytíři vybudo-
vali ve 20. letech 13. století na majetcích, 
jež získali od Jakuba z Mandaly nedaleko 
Akhzivu v dnešním Izraeli (Adrian Boas 
a Rabei Khamissy).  Libor Jan

Jindra P a v e l k o v á :  Pečeti pánů 
z Kunštátu (exkurz do sfragistické pro-
blematiky významného moravského 
rodu)
Brno, Moravská zemská knihovna v Brně 
2009, 184 s. + 25 s. příloh, ISBN 978-80-
7051-186-2

V nakladatelství Moravské zemské 
knihovny v Brně vyšla zkrácená verze ri-
gorózní práce Jindry Pavelkové, která je 
výsledkem dlouhodobého zájmu autorky 
o široce rozvětvený rod pánů z Kunštátu. 
Brožovaná publikace s graficky jednoduše 
pojatou obálkou přináší na 183, resp. 182 
stranách textu podrobný popis všech au-
torkou nalezených (a zároveň dostupných) 
pečetí z domácích archivů (s jediným za-
hraničním přesahem do Österreichisches 
Staatsarchiv ve Vídni).

Po Úvodu a Rozboru pramenů a litera-
tury (jde o přehled pro výzkum tématu re-
levantních pramenů a dosavadní související 
literatury), následuje stěžejní kapitola práce 
Pečeti pánů z Kunštátu, jejich vývoj a typologie 
(s. 20–83), v níž autorka čtenáře seznamuje 
s celkem 141 pečetěmi počínaje nejstarší 
dochovanou pečetí Kuny z Kunštátu (do-
ložena v období 1253 – 28. 2. 1286) až po 
dva typáře posledního mužského předsta-
vitele rodu Jiřího II. Zajímače z Kunštátu 
a Jevišovic z druhé poloviny 16. století. Ka-
pitola je poněkud překvapivě strukturována 
podle jednotlivých generací rodu, napříč 
všemi jeho samostatnými větvemi, což čte-
náři neobeznámenému detailně s genealogií 
rodu poněkud ztěžuje orientaci. Pomůckou 
jsou genealogické tabulky (10 s.) zařazené 
jako příloha na konci publikace. Při popi-
su pečetí postupuje Pavelková jednotným 
způsobem. Po uvedení počtu dochovaných 
typářů a časovém vymezení doložené doby 
jejich užívání následuje standardní popis 
pečetí v pořadí informací: tvar pečeti, popis 
pečetního obrazu, legendy (písmo, jazyk le-
gendy, umístění legendy, transliterace), bar-
va pečetního vosku, velikost pečeti, způsob 
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jejího připevnění a funkce, v jaké byla pečeť 
použita (nejčastěji ověřovací). S touto částí 
textu je úzce spjata i druhá příloha knihy – 
fotografické reprodukce dostupných (tedy 
ne všech v textu zmiňovaných) pečetí. Zde 
bohužel narážíme na chybějící provázání 
této přílohy s textem – nepřítomnost odka-
zů na konkrétní fotografie v textu kapitoly 
a dokonce i řazení fotografií, neodpovídající 
pořadí, v jakém se o příslušných pečetích 
v textu hovoří, výrazně ztěžuje práci s touto 
přílohou.

Dále autorka přistupuje ke Shrnutí vý-
voje kunštátských pečetí, aby v další kapitole 
podala Stručný nástin vývoje šlechtických pe-
četí na Moravě a v okolních zemích. Následuje 
shrnující Závěr, seznamy zkratek, pramenů 
a literatury (43 s.), jmenný rejstřík a zmiňo-
vané přílohy. V kapitole o vývoji kunštát-
ských pečetí se Pavelková věnuje mimo jiné 
otázce, jaký vliv mělo zastávání zemských 
úřadů některými příslušníky rodu na vzhled 
jejich pečetí. Dochází k závěru, že žádný vliv 
(ve smyslu pořízení si nového, honosnější-
ho či kvalitněji zpracovaného typáře) nelze, 
až na jedinou, ovšem specifickou, výjimku 
v osobě Erharta II. mladšího z Kunštátu, 
potvrdit. Všichni ostatní členové kunštát-
ského rodu používali i v době zastávání 
funkcí v zemské správě nadále dosavadní 
typáře pečetí, které se nijak nevymyka-
ly sfragistickému materiálu doloženému 
u ostatních členů rodu. Ostatně stejný jev 
můžeme pozorovat i v případě jiných šlech-
tických rodů, jak se dozvídáme v kapitole 
Stručný nástin vývoje šlechtických pečetí na 
Moravě a v okolních zemích.

Práce Jindry Pavelkové významnou 
měrou rozšiřuje naše poznání problemati-
ky pečetí široce rozvětveného rodu pánů 
z Kunštátu. Podrobného zpracování té-
matu se ujala jako vůbec první a pečlivě 
a přehledně utřídila a zpracovala veškerý 
dostupný, v domácích archivech uložený, 
sfragistický materiál, nastínila základní vý-
vojové tendence a pojednala o některých 
problémových okruzích souvisejících s vý-
vojem nejen kunštátských pečetí. O to více 
je třeba litovat, že do této publikace nebylo 
možno začlenit katalog pečetí (v rigorózní 
práci jde celkem o 144 stran přehledného 
katalogového soupisu všech pojednávaných 
pečetí), který by se jistě byl stal, kdyby byl 

do knihy zařazen, vítanou pomůckou pro 
další badatele.  Eva Richtrová

Lenka B o b k o v á  –  Martin Č a p -
s k ý  –  Irena K o r b e l á ř o v á 
a kol.: Hejtmanská správa ve vedlejších 
zemích Koruny české 
Opava, Ústav historických věd FPF Slezské 
univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem 
českých dějin FF Univerzity Karlovy v Praze 
2009 (= Acta historica Universitatis Opavien-
sis – Supplementa Tomus VII), 264 s., ISBN 
978-80-7248-563-5

Uvedená publikace vzešla z příspěvků 
přednesených na kolokviu, jež se konalo 
ve dnech 22.–23. června 2009 na Slezské 
univerzitě. Hlavním objektem zkoumání se 
stal hejtmanský úřad v období od 13. do 18. 
století a s ním spojené kompetence. Irena 
Korbelářová se zamýšlela nad fungováním 
úřadu v roztříštěném Slezsku ve vazbě na 
specifickou správní strukturu a své úvahy 
protáhla skutečně až do 18. století. Nejstar-
ší užití hejtmanského institutu Přemyslovci 
probíral Robert Antonín. Doporučil opatr-
nost ve spojování vzniku úřadu zemského 
hejtmana na Moravě s rokem 1298, kdy 
je ve funkci, dle něj spíše ad hoc, zmiňo-
ván Raimund z Lichtenburka. Věnuje se 
štýrským hejtmanům Přemysla Otakara II. 
a poukazuje přitom na štaufské kořeny hod-
nosti (což v zásadě neodporuje názoru Ewy 
Wólkiewicz o italském původu institutu), 
i když v říši se spíše zabydlela hodnost 
vikáře pro určité její části. Polští hejtmani 
neboli starostové instalovaní Václavem II. 
představují i dnes důležitou problematiku 
v procesu tzv. sjednocování Polska, byť 
jde o terminologii u zmíněného procesu 
svým způsobem ahistorickou. Mlada Holá 
přibližuje počátky a fungování hejtmanské 
správy vratislavského knížectví v letech 
1335–1378, sleduje kancelářskou agendu 
i kupř. způsoby pečetění. Roli vratislav-
ského hejtmanského úřadu v politických 
hrách a jeho postupný úpadek v podstatě 
způsobený vůlí Zikmunda Lucemburského 
sleduje Martin Čapský, zatímco tématem Ja-
roslava Zelenky se stalo hejtmanství knížec-
tví svídnického a javorského za Václava IV. 
Přispívá k pochopení působení českých 
šlechticů Beneše z Choustníka, Jana Kru-
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šiny z Lichtenburka či Janka z Chotěmic 
v hejtmanském úřadu. Jakub Mamula se 
zaměřil na lehnické hejtmany v první půli 
15. století, kdežto Petr Kozák zůstal „na 
svém“, tj. pojednává o obsazení hejtmanské-
ho úřadu v opavském knížectví během 14. 
i 15. století. Zemských fojtů v Horní Lužici 
během celého lucemburského období si 
všímá Lenka Bobková, přičemž se ozýva-
jí jména známá i z jiných vedlejších zemí. 
Nad přesunem pravomoci určovat osobu 
fojta v Dolní Lužici (od krále ke stavům) se 
zamýšlí Luděk Březina a manželský tandem 
Dalibor Janiš – Jana Janišová předkládá 
úvahy o roli a kompetencích, včetně sprá-
vy sirotčích statků, hejtmana na Moravě na 
základě definicí Karla staršího ze Žerotína 
v jeho spisu De iure nostro. Marek Starý se 
pak stručněji dotýká zástupnictví úřadu 
zemského hejtmana na Moravě v raném 
novověku. Příspěvky ukázaly, že hejtmanský 
úřad nebyl stabilní institucí v moderním 
slova smyslu, ale byl obsazován často jen 
pro kratší údobí nepřítomnosti panovníka, 
pravomoci hejtmanů se často vázaly k osobě 
nikoli k úřadu a časem se měnil náhled na 
pouvoir hejtmanství obsazovat. Libor Jan

Tomáš K l í r :  Osídlení zemědělsky 
marginálních půd v mladším středověku 
a raném novověku
Praha, FF UK 2008 (= Dissertationes ar-
chaeologicae 5), 353 s., ISBN 978-80-7308-
251-2

V rámci nedávno založené řady Dis-
sertationes Archeologicae vyšel již pátý sva-
zek, který je zajímavý i pro historiky. Týká 
se totiž problematiky pozdně středověké 
a raně novověké. Navíc je věnován pro-
blémům, jimž se české historické bádání 
věnuje spíše okrajově, totiž problematice 
zemědělské výroby a jejích strategií. Práce 
se člení na pět tematických okruhů. Úvodní 
partie autor věnuje teoretickému uchopení 
problému využití méně výnosných půd, jak 
jej reflektuje literatura. Doklady bohatě pro-
ložený text může směle sloužit jako uvedení 
do problematiky zemědělské produkce ve 
středověku a raném novověku.

Na obecně laděný výklad navazuje ka-
pitola, věnovaná zemědělské výrobě v okolí 
Sadské (jižně od Nymburka) v raném no-

vověku. Klír v jejím rámci plně využívá jak 
četné shromážděné literatury, tak raně no-
vověkých pramenů, zejména pamětí milčic-
kého sedláka Františka Vaváka. Ukazuje na 
konkrétním příkladu fungování vzájemného 
vztahu mezi přírodními podmínkami, kul-
turními vzorci (obecná představa o „správ-
ném zemědělském postupu“) a individuální 
i místní zkušeností, založenou na znalosti 
místních podmínek. Za klíčové považuji ze-
jména jeho upozornění na snahu místních 
upřednostnit spíše dlouhodobě stabilní vý-
nosy na úkor nebezpečných výkyvů – ty, jak 
Klír upozorňuje, představovaly pro každou 
venkovskou populaci hlavní hrozbu, neboť 
zejména u méně výnosných půd bylo ne-
bezpečí, že každý negativní výkyv ohrozí 
subsistenční možnosti obdělávané půdy, 
a tím zároveň i obživu rodiny hospodáře. 
Autor podrobně rozebírá začátky a konce 
žní, dobu vymezenu na pastvu dobytka, 
rozložení půd v rámci vsi a mnoho dalších 
fenoménů, které měly značný vliv na přežití 
osedlých jako jednotlivců a vsi jako celku.

Následující kapitolou autor pokračuje 
v analýze písemných pramenů, avšak pře-
souvá se do 14. století, do doby, kdy byly 
v rámci aktivit pánů z Kunštátu, držících 
lénem Poděbrady, založeny Lhoty na jih 
od Sadské. Tuto skupinu pozdních lokací 
dále srovnává s několika dalšími z prostoru 
středních Čech. Nepravidelná a v časové ose 
od sebe často vzdálená svědectví písemných 
pramenů se autor pokouší doplnit prostřed-
nictvím výsledků archeologického výzkumu 
zaniklé vsi Kři/Kersko, kterou již v 19. sto-
letí částečně prozkoumal místní amatérský 
archeolog Jan Hellich, na jehož výzkumy 
Klír navázal. Výsledky analýz ovšem jen 
částečně zprostředkuje psaný text, podstat-
ně více informací poskytuje přibalené CD, 
které je spolu s mapami v závěru klíčovou 
součástí knížky.

Kniha má samozřejmě i své slabší 
strán ky. Jednak je to velmi komplikovaný 
jazyk, zatížený nevhodnými pasivy, jednak 
přemíra informací, v níž se mnohdy ztrácí 
hlavní linie výkladu. Ani tyto výhrady však 
nic nemění na tom, že práce je po letech 
prvním příspěvkem k dějinám středově-
kého a raně novověkého zemědělství. Na-
víc příspěvkem velmi komplexním, který 
kombinuje výsledky archeologie a historie  
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s poznatky ekonomie, antropologie i znalost-
mi zemědělských strategií a postupů. Právě 
na vrub snahy propojit výsledky těchto oborů 
zřejmě padá i komplikovanost vyjadřování, 
již si vynucuje složitost a komplexnost řeše-
ných problémů. Klírova práce je tak velmi 
cenným textem, který lze jen doporučit 
k četbě a dalšímu promýšlení. Nabízí se tu 
zejména prozkoumání mikroregionu ve staré 
sídelní oblasti, či propojení problematiky 
šíření zemědělských strategií, které se již 
staly předmětem antropologických a socio-
logických zkoumání a nabízely by bohatství 
srovnávacího materiálu.

David Kalhous

Vladimír B ř e z i n a :  Rytířský stav 
v Čechách a na Moravě v raném novově-
ku. Rod Bukůvků z Bukůvky od středo-
věku do 20. století
České Budějovice, Nakladatelství Veduta 2008, 
185 s., ISBN 978-80-85629-33-3

Název knihy charakterizuje její obsah 
poněkud nepřesně a čtenář, který přehléd-
ne podtitul, bude patrně velmi překvapen. 
Stěžejní část publikace totiž tvoří pojednání 
věnované osudům rodu Bukůvků z Bukův-
ky. S prvními členy tohoto rodu původ-
ně patřícího k nižší šlechtě se v Čechách 
setkáváme již ve 14. století, v přímé linii 
můžeme příslušníky rodu sledovat dalších 
šest století, poslední mužský potomek totiž 
umírá až v roce 1953.

Při popisu jednotlivých příslušníků 
rodu autor věnuje pozornost především 
rodinným vazbám, proměnám majetkového 
postavení a výčtu zastávaných úřadů. Tento 
přístup je sice v zásadě správný, současně 
však textu poněkud ubírá na čtivosti. Mi-
mořádně vítané je proto zařazení informa-
cí o stavebních aktivitách některých členů 
rodu. Můžeme jen litovat, že autor nevyužil 
všech možností, které mu vskutku zajímavé 
téma nabízelo, a nepokusil se lépe zařadit 
působení rodu do širšího společenského 
a politického kontextu. Rovněž tak se mohl 
více zmínit např. o proměnách životního 
stylu, kulturních aktivitách, aktivitách spo-
jených s každodenností života novověké 
šlechty. Je však třeba ocenit práci s nevy-
danými prameny; autor velmi důsledně pro-
studoval velké množství archivních fondů 

a dosud známé informace tak mohl doplnit 
řadou zcela nových a mnohdy i zásadních 
údajů. V těchto pasážích má kniha objevný 
charakter. I přesto je znát, že východiskem 
studie byla disertační práce; zejména zá-
věr, kdy autor v duchu základních školních 
pravidel hodnotí, zda jeho pracovní úsilí 
našlo cíl a zda prvotní zadání bylo splněno 
(s. 109), měl odborný redaktor bez váhání 
vyškrtnout.

Studii o rodu Bukůvků z Bukůvky 
předchází necelé dvě desítky stran rozsáh-
lý úvod (s. 7–25), který v obecných rysech 
popisuje vývoj rytířského stavu ve středo-
věku a v raném novověku. Zdá se, že tato 
část knihy byla zařazena především proto, 
aby odůvodnila hlavní titul; snaha nalézt 
atraktivní a komerčně vhodný název je zde 
jasně patrná. Text neobsahuje poznámkový 
aparát. Není pravda, že by příslušníci stře-
dověké nižší šlechty obsazovali úřady jen 
výjimečně (některé úřady byly vyčleněny 
právě pro nižší šlechtu). Při popisu názvů 
jednotlivých společenských skupin v rámci 
nižší šlechty autor vychází z romantických 
představ, které s realitou mají jen nemnoho 
společného. Autor tak přehlédl, že v jeho 
pojetí by nebyl rozdíl mezi zemanem a vla-
dykou (s. 11–12). Jestliže se kniha věnuje 
(alespoň dle názvu) rytířskému stavu, pak 
by zcela jistě bylo vhodné alespoň ve struč-
nosti zmínit vývoj a významy slova rytíř, ry-
tieř; základním zdrojem informací by mohla 
být výborná studie Josefa Macka, která čes-
ky vyšla dokonce hned dvakrát, avšak není 
uvedena ani v seznamu literatury. Podobně 
není zmíněna ani zásadní studie Jaroslava 
Mezníka věnovaná vývoji středověké šlech-
ty. Zařazení stručných biogramů několika 
představitelů raně novověké nižší šlechty 
(s. 26–35) můžeme hodnotit jednoznačně 
kladně. Škoda však, že se autor omezil spíše 
na schematický popis, kdy uvádí především 
informace týkající se příbuzenských vztahů, 
majetkové situace a politické kariéry. Ze-
jména mimořádně zajímavá osobnost Jana 
Jakartovského ze Sudic by si zasloužila více 
pozornosti a všestrannější portrét.

Opominout nemůžeme ani pro na-
kladatelství Veduta typickou vydařenou 
grafickou úpravu knihy a množství velmi 
dobře zvolených černobílých i barevných 
fotografií či obrazových příloh.
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I přes výše uvedené jsem přesvědčen, 
že kniha má své kvality a nalezne řadu vděč-
ných čtenářů mezi poučenými laiky i odbor-
nou veřejností. Studium české a moravské 
raně novověké nižší šlechty skýtá – i přes 
nepochybné úspěchy, kterých naše histori-
ografie v posledních letech dosáhla – ještě 
celou řadu možností. Témat, která byla jen 
naznačena, je mnoho. Jedním ze způsobů, 
jak postihnout proměny postavení a úlohy 
nižší šlechty ve společnosti, je sledovat pů-
sobení jednotlivých osob či celých rodů. Je 
to cesta uznávaná i v západní historiografii. 
I proto kniha Vladimíra Březiny představuje 
zajímavý a hodnotný, byť v některých as-
pektech ne zcela dotažený příspěvek k této 
problematice. Karel Mlateček

Vladimír M a ň a s  –  Zdeněk O r l i -
t a  –  Martina P o t ů č k o v á  (eds.): 
Zbožných duší úl. Náboženská bratr stva 
v kultuře raněnovověké Moravy
Olomouc, Muzeum umění Olomouc – Arcidie-
cézní muzeum Olomouc 2010, 168 s. + hudeb-
ní CD, ISBN 978-80-87149-36-2

Když v první polovině devadesátých 
let 20. století začal Jiří Mikulec systema-
ticky zpracovávat problematiku nábožen-
ských bratrstev v barokních Čechách, ob-
jevil tím další téma z okruhu po dlouhou 
dobu uměle potlačovaných církevních dě-
jin. Jeho výzkumy prokázaly, že uvedená 
problematika úzce vymezenou kategorii 
náboženských dějin překračuje mnoha 
směry, neboť význam zmíněných laických 
sdružení z primární religiózní sféry zasa-
hoval do řady dalších oblastí života raně 
novověké společnosti. Nejen tento poznatek 
nejnověji demonstrovala výstava věnovaná 
bratrstvům raně novověké Moravy, jež pro-
běhla v Arcidiecézním muzeu Olomouc ve 
dnech 29. ledna – 25. dubna 2010. Výstava 
a na ni navazující katalog prezentují výsled-
ky systematického výzkumu problematiky, 
cíleně zaměřeného právě na roli, jakou ná-
boženská sdružení laiků sehrávala v kultuře 
dobové společnosti, přičemž pojem kultura 
pojímají autoři v nejširším sociálněhistoric-
kém smyslu. Z vědomí mnohovrstevnatosti 
kulturního odkazu barokních konfraternit 
pak vyplynul i další výchozí postulát projek-
tu, jímž je jeho interdisciplinarita: podíleli 

se na něm odborníci z oblasti historie, mu-
zikologie, dějin umění a muzeologie; jejich 
poznatky shrnuje blok tematických studií 
v úvodní části katalogu. 

Vladimír Maňas nastínil chronologii 
vývoje zbožných konfraternit v olomouc-
ké diecézi od středověkých počátků (bra-
trstva Božího Těla) až po jejich zrušení za 
Josefa II. a zároveň v hutné zkratce postihl 
i hlavní aspekty jejich působení. To se v ob-
lasti náboženského života koncentrovalo na 
péči o spásu duší zemřelých spolubratrů 
a spolusester, v čemž tkvěla hlavní příčina 
obliby bratrstev i jejich význam při šíření 
potridentského pojetí spásy (stať Tomáše 
Malého). V daném kontextu josefínské ru-
šení bratrstev ohlašovalo utváření nového 
přístupu k posledním věcem člověka a sig-
nalizovalo celkový nástup nové, pragmaticky 
orientované osvícenské zbožnosti. Úzkou 
provázanost s ostatními formami barokní 
zbožnosti, proti nimž osvícenští reformá-
toři bojovali, dokládá na jedné straně role 
poutí v životě bratrstev a na straně druhé 
úloha konfraternit v provozu moravských 
poutních míst (V. Maňas). Období po zru-
šení bratrstev charakterizovalo doznívání 
jejich odkazu v lokální náboženské praxi 
a zároveň vytváření generačního a mentál-
ního odstupu, jehož rozsah se projevil po 
polovině 19. století, kdy olomoucká arci-
biskupská konzistoř sondovala prostřednic-
tvím dotazníkové akce možnosti „resusci-
tace“ zbožných bratrstev (Zdeněk Orlita). 
Že pokusy oživit přerušenou tradici ve zcela 
odlišných podmínkách nové doby prováze-
ly obtíže, dokládají projevy ambivalentních 
reakcí (sympatie i antipatie) a nepochopení, 
připomínající platnost úsloví o nemožnosti 
vstoupit dvakrát do téže řeky. Josefínské 
„vyhasení“ konfraternit představovalo pro 
náboženský život četných moravských 
farností násilný zlom, což plasticky doku-
mentuje proces likvidace bratrských boho-
služebných mobiliářů (Z. Orlita). Navzdo-
ry důslednosti josefínských likvidátorů se 
naštěstí do dnešních dnů dochovala řada 
členských matrik bratrstev, jež představují 
bohatý (a přitom dosud jen málo využitý) 
pramen pro sociální dějiny (zvláště tam, 
kde se nedochovaly běžné farní matriky) 
i pro další badatelské disciplíny, například 
heraldiku (Karel Müller). Písemné prameny 
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k dějinám bratrstev ovšem nelze redukovat 
na bohatý rukopisný materiál, ať už v po-
době reprezentativně vyhotovených mat-
rik nebo vizuálně sice ne tolik atraktivních, 
obsahově však neméně zajímavých dalších 
typů písemností (včetně neopomenutelných 
účtů). Konfraternity totiž produkovaly také 
značné množství tisků různých typů počína-
je členskými lístky přes rozmanité příručky 
a příležitostné publikace až po tisky určené 
pro bratrské pobožnosti (V. Maňas). Bratr-
stva ovšem nenáležela pouze k nejdůležitěj-
ším zadavatelům tisků, patřilo jim rovněž 
neopomenutelné místo mezi objednavateli 
uměleckých děl (Tomáš Valeš). Sérii stu-
dií věnovaných různým aspektům činnosti 
náboženských bratrstev doplňuje topogra-
fický příspěvek Davida Pindura, věnovaný 
dvěma desítkám konfraternit na území části 
Rakouského Slezska, která náležela k vrati-
slavské diecézi.

Vlastní katalog představuje výběr osm-
desáti exponátů. Pestrý soubor rozmanitých 
artefaktů tak či onak spojených s dávno za-
niklým světem raně novověkých nábožen-
ských bratrstev dává svým rozsahem čtenáři 
zapomenout na to, že jde o pouhý zlomek 
někdejšího bohatství soch, obrazů, liturgic-
kých předmětů, rukopisů, tisků a jiných pa-
mátek, z nějž značná část vzala za své již před 

více než dvěma sty lety, když byly do praxe 
uváděny optimistické vize osvíceného věku. 
Zachované pozůstatky kulturního dědictví 
barokních konfraternit pak po josefínských 
reformách měnily místo a funkci (tento jejich 
„druhý život“ připomíná T. Valeš na s. 55). 
O to více je třeba ocenit doslova detektivní 
dohledávání artefaktů (z nichž mnohé do-
dnes zůstávají v jednotlivých moravských 
farnostech), stejně jako pečlivé zpracování 
katalogových hesel, jež nejednou předsta-
vují malé studie k dílčím tématům spojeným 
s existencí bratrstev. 

Vedle rekapitulace dosavadního stavu 
poznání problematiky tedy katalog přináší 
i bohatý soubor nových zjištění, podaných 
v atraktivní formě (v níž slovo a obraz dopl-
ňuje hudební CD s vybranými písněmi ná-
boženských bratrstev). Díky tomu se stává 
zasvěceným i kultivovaným průvodcem po 
důležitém fenoménu života raně novověké 
společnosti. Zdařilý projekt vzbuzuje naděj-
né očekávání dalších výsledků badatelské-
ho úsilí autorů výstavy, jehož pokračování 
naznačuje paralelně spuštěná internetová 
databáze moravských konfraternit (www.
musicologica.cz/bratrstva), pojatá nejen 
jako informační zdroj, ale také jako „ote-
vřená platforma pro další výzkum“.

Pavel Pumpr



L I T E R A T U R A

185

Dějiny 19. a 20. století

Andrea P o k l u d o v á :  Formování inteligence na Moravě a ve 
Slezsku 1857–1910 
Opava, Slezské zemské muzeum 2008, 326 s. + přílohy na CD-ROM, ISBN 
978-80-86224-67-1

Autorka po řadě dílčích studií o stavu a proměnách vybraných 
profesních skupin inteligence (advokátů, technické inteligence, lékařů, 
úředníků, pedagogů apod.) v některých městech Slezska a severní Moravy 
během „dlouhého“ 19. století přistoupila nyní k syntetizujícímu zpracování 
vývoje inteligence v moravsko-slezském prostoru. Její práce organicky 
navazuje na stávající český i mezinárodní diskurs o formování inteligence 
(resp. Bildungsbürgertum), její profesionalizaci a její úloze jako nositelky 
modernizačních inovací v městské společnosti. V úvodu práce přesně 
diagnostikuje současný stav bádání o inteligenci a jejích jednotlivých pro-
fesních skupinách, k jehož prohloubení ostatně v posledních letech sama 
významně přispěla, a deklaruje, s jakým cílem a na základě jakých metod 
a postupů dané téma zpracovává. 

Pro své výzkumy si Pokludová vybrala pět typologicky odlišných 
měst – dvě průmyslová města se značným dynamickým demografickým 
a hospodářským vývojem (Moravská Ostrava a Vítkovice), dvě tradiční 
správní centra (Opava a Olomouc) a jedno stagnující obchodně-řemeslnické 
okresní město (Místek). Podle přesně stanovených kritérií pak rozebírá 
různé relevantní aspekty vývoje hlavních skupin inteligence v těchto měs-
tech, konkrétně příslušníků advokacie (advokáti a kandidáti advokacie), 
kvalifikovaných zdravotnických profesí (lékaři, lékárníci), technické inteli-
gence (inženýři), pedagogických profesí (profesoři a učitelé) a úřednictva. 
Profese, jejichž příslušníci z řad inteligence v jednotlivých městech počtem 
nepřesáhli 1 % činného obyvatelstva (veterináři, žurnalisté, akademičtí 
umělci, duchovní), nebyly do rozboru zahrnuty, ale byly zachyceny ve sta-
tistických přehledech a tabulkách v závěru knihy a v přílohách uvedených 
na CD-ROMu. Časové vymezení výkladu je dáno charakterem pramenů 
a zvolenými statistickými a prosopografickými metodami, neboť nárok na 
relativní úplnost dat potřebných k charakteristice daných profesních skupin 
a jejich příslušníků zúžil časový záběr jen na dobu konání populačních 
cenzů, tj. na období 1857–1910.

Při rozboru sledované problematiky postupuje autorka promyšle-
ně a systematicky: po charakteristice vybraných měst, jejichž prostředí 
spoluurčovalo formování moderních lokálních elit rekrutujících se z řad 
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inteligence, podává v každé hlavní kapitole sociodemografickou analýzu 
jedné profese, a to dle její situace v jednotlivých vybraných městech, 
sleduje celkové tendence vývoje příslušníků této profese v daných lokali-
tách, rekonstruuje výkon daného povolání, resp. obvyklou pracovní náplň 
reprezentantů profese, rozebírá jejich občanskou angažovanost (aktivity 
ve spolcích a samosprávě) a v neposlední řadě přináší kolektivní biogram 
příslušníků dané profesní skupiny. V něm je na základě ze sčítání lidu 
a jiných pramenů získaných prosopografických dat o prostorové mobilitě 
(odvozené od místa narození a výkonu profese), o konfesionální příslušnos-
ti, národním složení (na základě obcovací řeči), rodinném stavu a dosažené 
životní úrovni (vlastnictví bytu, zaměstnávání služebnictva) příslušníků 
dané profese podán konstrukt jejího typického představitele včetně jeho 
veřejného působení a životního stylu. 

Rozbor různých stránek vývoje hlavních profesních skupin inteligence 
v letech 1857–1910 v uvedených městech pak autorka v závěrečné kapitole 
(s. 253–278), doplněné četnými statistickými tabulkami a grafy se značnou 
vypovídací hodnotou, završila srovnáním změn v početnosti a v socioprofes-
ní skladbě inteligence v jednotlivých zkoumaných městech, dále nastínila 
složení této sociální vrstvy podle dosaženého průměrného věku v době 
sčítání lidu, podle prostorové mobility, konfesní skladby a obcovací řeči. 
V dílčích sondách sledovala též sociální mobilitu inteligence, její skladbu 
podle rodinného stavu a dosaženého sociálního statusu a zapojení do 
místní samosprávy. Tyto důkladné statistické analýzy jí umožnily zhodnotit 
hlavní rysy a „parametry“ inteligence ve vybraných lokalitách a zároveň 
postihnout zásadní rozdíly i jemné diference ve vývoji této sociální vrstvy 
a posoudit její roli plastičtěji, než tomu bylo kdykoliv dříve. Její závěry 
upřesnily tezi o všeobecném početním nárůstu inteligence v městských 
sídlištích a o zvyšujícím se podílu úřednictva a stanovily podíl reprezen-
tantů svobodných povolání mezi inteligencí na hodnotě zhruba devíti 
procent a přinesly množství dalších cenných dílčích poznatků o složení 
a charakteristických rysech inteligence.

Celkově lze konstatovat, že práce A. Pokludové představuje zdaři-
lou, metodicky promyšlenou a vzorově provedenou analýzu inteligence 
ve vybraných moravských a slezských městech. Její práce je novátorská 
především ve dvojím ohledu. Aby posoudila roli inteligence jako celku, 
musela překonat nerovnoměrnost stavu poznání jednotlivých profesí, pro-
tože jestliže např. výzkum advokátského stavu v posledních letech značně 
pokročil, totéž se nedá říci např. o systematickém výzkumu učitelstva jako 
přesně definované sociální skupiny. A toto úskalí se jí podařilo překonat 
a podat jednotlivé profesní skupiny inteligence ve vyváženém a srovna-
telném záběru. Poněkud nedořešena zůstává v práci otázka duchovenstva 
jako součásti inteligence (je mu kromě statistik věnována jen krátká 
podkapitola v rámci výkladu o úřednictvu), což není ovšem jen problém 
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českého výzkumu, neboť se zahrnutím příslušníků duchovenstva mezi 
Bildungsbürgertum má problém i německá historiografie. Druhého vý-
znamného pozitivního posunu při výzkumu inteligence dosáhla Pokludová 
tím, že se jí podařilo propojit dva vedle sebe víceméně na sobě nezávisle 
se rozvíjející směry bádání o inteligenci, z nichž první je tvořen biograficky 
a regionálně pojatými analýzami o reprezentantech jednotlivých skupin in-
teligence, a druhý se opírá o výzkumy, které pojednávají o socioprofesních 
skupinách inteligence v obecnější rovině a v rámci jednotlivých zemí, ale 
bez rozlišení teritoriálních rozdílů a zvláštností daných značně odlišnou 
situací jednotlivých měst. 

S odkazem na název práce je ovšem třeba si klást otázku, zda obraz 
mnohotvárnosti vývoje inteligence na Moravě a ve Slezsku získaný na zákla-
dě jejího rozboru v uvedených pěti městech je úplný, zda vedle Moravské 
Ostravy a Vítkovic, které svým demografickým a průmyslovým rozvojem 
byly na Moravě spíše výjimečným případem, Opavy jako provinční zemské 
metropole a Olomouce a Místku, jimiž se rovněž nevyčerpává typologie 
městských sídlišť na Moravě a ve Slezsku, by výzkum inteligence v dalších 
městech obou zemí nepřinesl další zpřesnění podoby a funkce inteligence 
v modernizačních procesech dlouhého 19. století. Je logické, že zahrnutí 
dalších měst do analýzy inteligence nebylo pro značnou náročnost v rámci 
dané publikace možné, kniha Pokludové však pro takovéto rozšiřování 
výzkumu o další moravská a slezská města proklestila a ukázala cestu. Lze 
dokonce tvrdit, že svou úrovní představuje práci, která se svými promyšle-
nými metodami a důkladností zpracování stane na dlouhou dobu pro další 
výzkum inteligence v českých zemích prací vzorovou. Platí to i o formální 
úpravě, četných a účelných tabulkách a grafech, snad s výjimkou absence 
osobního rejstříku, která znesnadňuje optimální využití publikace, a také 
zbytečně úsporného psaní bibliografických údaje v seznamu literatury bez 
celých křestních jmen. Jiří Malíř 

Marcin D z i e d z i c :  Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještědu 
i Gór Izerskich 1884–1945
Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT 2009, 373 s., ISBN 978-83-7432-
502-8
Marcin D z i e d z i c :  Austriacke (Niemieckie) Towarzystwo Kar-
konoskie 1880–1945
Wałbrzych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa 2009, 179 s., ISBN 978-83-88425-14-1

V průběhu roku 2009 vyšly v krátkém sledu dvě monografie polského 
historika Marcina Dziedzice, věnované dějinám německých turistických 
organizací v českých zemích. Navažme na recenzi Dziedzicovy vydané 
disertace Morawsko-śląskie Sudeckie Towarzystwo Górskie 1881–1945, otiš-
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těnou ve druhém čísle Časopisu Matice moravské roku 2006 (s. 568–569), 
a představme dvojici nových, spolu úzce souvisejících textů. Po publikování 
práce k Moravsko-slezskému sudetskému horskému spolku (Mährisch-schle-
sischer Sudetengebirgsverein) se autor rozhodl pokračovat v monografickém 
zpracování dějin dalších německých turistických organizací působících do 
roku 1945 v pohraničí Čech. Stejně jako v případě první monografie si 
zvolil významná sdružení, Německý horský spolek pro Ještědské pohoří 
a Jizerské hory (Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge) 
a Rakouský (později Německý) krkonošský spolek (Österreichischer / Deut-
scher Riesengebirgsverein). Německý horský spolek pro Ještědské pohoří 
a Jizerské hory byl největším německým regionálním turistickým spol-
kem Čech. V roce 1935 registroval 8 215 členů a mezi sudetoněmeckými 
turistickými organizacemi se řadil, nepočítáme-li Svaz horských spolků 
severozápadních Čech, hned za Moravsko-slezský sudetský horský spolek. 
Rakouský (od roku 1919 Německý) krkonošský spolek měl na svém vrcholu 
k 5 000 členů a některými rysy svého vývoje mezi ostatními turistickými 
sdruženími vynikal.

V českých zemích působila před druhou světovou válkou zhruba desít-
ka větších německých regionálních horských spolků. Definovaly se většinou 
regionem nebo horským masivem, kde dle statutárně zakotvených cílů 
chtěly vyvíjet svou činnost (Beskidenverein, Gebirgsverein für die Böhmische 
Schweiz, Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen apod.). Vznikaly od roku 
1878, kdy se ustavil německý Horský spolek pro České Švýcarsko, byly tedy 
až o deset let starší než Klub českých turistů. Německé horské spolky těžily 
v habsburské éře z přízně úřadů a pozemkových vlastníků, po celou dobu 
své existence se pak těšily štědré podpoře ze strany německého podnika-
telstva (Rothschildové, Gutmannové v Beskydech, Dittrichové a Hielleové 
na Českolipsku, Heinrich Mattoni na Karlovarsku, Liebigové, Siegmundové 
v severovýchodních Čechách ad.). Finanční zajištění umožnilo těmto organi-
zacím vybudovat takřka malá impéria turistické infrastruktury, od několika 
tisíc kilometrů značených stezek po desítky chat a rozhleden, které dodnes 
nejhmatatelněji zpřítomňují jejich odkaz. Horské spolky nicméně zanechaly 
výraznou stopu i v méně okázalé, o to však nezištnější vlastivědné práci, 
jak dosvědčují hlavně řady jimi vydávaných časopisů a ročenek. Mimo 
to se německé turistické spolky angažovaly jako široce založená kulturní 
sdružení, což z nich v sumě činí nosný předmět výzkumu.

To docenil také Marcin Dziedzic, jenž se bádání nad dříve opomíjenými 
německými turistickými organizacemi věnuje už řadu let. Během této doby 
získal značný přehled o jednotlivých spolcích i jejich vzájemných vazbách, 
jenž nyní efektivně zúročuje. Jak už prokázal v monografii k Sudetskému 
horskému spolku, orientuje se suverénně v historickém místopise regionů, 
o nichž píše. Díky znalosti expozic a sbírek českých muzeí dokázal navíc 
své práce doprovodit zajímavými obrazovými přílohami. Nad podrobností 



189

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

vlastního textu by pak zaplesalo srdce nejednoho pozitivisty. Dziedzic si 
všímá i okrajových aktivit spolků a pakliže něco o činnosti pojednávaných 
spolků hledáme, s velkou pravděpodobností to také v představovaných 
knihách najdeme. Obě nové monografie tudíž významně přispívají ke 
znalosti německých horských spolků českého pohraničí.

Aby byl badatelský profil autora úplný, musíme vedle trojlístku jme-
novaných monografií připomenout ještě dvě jeho studie k menším turistic-
kým organizacím, Německému horskému spolku Orlických hor (Deutscher 
Gebirgsverein für das Adlergebirge) a Horskému spolku pro Jablonec a okolí 
(Gebirgsverein für Gablonz und Umgebung), otištěné ve čtvrtletníku Sobótka.1 
Dziedzic při zpracování dějin německých turistických spolků postupuje 
cílevědomě v mezích původně geologického termínu Sudety, užívaného 
poněkud neorganicky polskou historiografií.

Cílevědomosti a plánovitosti Dziedzicova předsevzetí odpovídá také 
podobnost obou nových svazků s jeho čtyři roky starou knihou. Na obálce 
je vždy vyobrazena příslušným spolkem zřízená rozhledna či chata, což je 
zcela na místě u ikonických objektů na Pradědu (Moravsko-slezský sudet-
ský horský spolek) a na Ještědu (Německý horský spolek pro Ještědské 
pohoří a Jizerské hory). V případě miniaturní Maxovy chaty Rakouského 
(později Německého) krkonošského spolku, který se s ohledem na využití 
tradičních krkonošských bud stavbě turistických chat prakticky nevěnoval 
a těžiště své činnosti spatřoval v jiné oblasti, působí přece jen poněkud 
nepatřičně. 

Obdobné osvědčené schéma sleduje vždy také struktura textu, jenž 
je bez výjimky faktograficky přesný a bohatý. V tomto ohledu může jít 
autor dosavadním českým zpracováním dějin horských spolků příkladem. 
I obě nové Dziedzicovy práce jsou založeny na poměrně rozsáhlém studiu 
archivního materiálu, znalosti tištěných pramenů a dostatečně široké bázi 
literatury. Tu je třeba ocenit už proto, že turistika a její dějiny byly tradičně 
reflektovány v řadě – z dnešního pohledu nejednou obskurních – českých 
i německých vlastivědných periodik. 

Snad jen monografie ke krkonošskému spolku se místy jeví jako 
spíchnutá horkou jehlou, ani to však neplatí absolutně, nýbrž jen ve srov-
nání s vysokou laťkou nastavenou Dziedzicovými předchozími tituly. Bib-
liografických položek, které autorovi „proklouzly mezi prsty“, je zde více, 
i když jen v některých by nalezl informace, jež mu nejsou dosud známy. 
Osobně mne mrzí absence rozsáhlé studie Specifické rysy minulosti muzea 
Německého Krkonošského spolku ve Vrchlabí Jiřího Švece (Opera Corcontica 
1985), kterou řadím k tomu nejlepšímu, co u nás o německých turistických 
organizacích před rokem 1989 vyšlo. Bez zajímavosti by v tomto kontextu 

1 D z i e d z i c  Marcin: Niemieckie Towarzystwo Gór Orlickich. Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka 2005, nr. 1, s. 23–34; t ý ž :  Niemieckie Towarzystwo Górskie Jablonca 
i okolic. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2008, nr. 1, s. 95–107. 
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nebyl ani článek Emila Flégla ke Krkonošskému muzeu, archivu a knihovně 
ve Vrchlabí (Horské prameny 1947–1948). Zde se autorovi podle mého 
názoru nevyplatila jistá schematičnost struktury zpracování dějin jednotli-
vých horských spolků. Tradičně položil akcent na horské boudy, jež však 
měly ke Krkonošskému spolku vazby často jen nepřímé. Naproti tomu 
významné spolkové knihovně, muzeu a archivu věnoval pouhé tři strany. 
Hlavně knihovna Krkonošského spolku, která daleko přesáhla rámec pouhé 
turistické příruční knihovničky a utvářela se jako specializovaná studijní 
knihovna, by si zasloužila obsáhlejší popis. Podle informace z přelomu let 
1947–1948 při převzetí do českých rukou obsahovala 16 000 svazků, za-
hrnovala zejména celistvý interdisciplinární soubor literatury o Krkonoších 
od nejstarších tisků až po aktuální díla, práce k oblasti východních Čech, 
dřívějšího rakouského i pruského Slezska nebo dějinám Němců evropské-
ho východu a jihovýchodu. Zajímavostí knihovního fondu byl konvolut 
veškerých publikací, separátů a disertačních prací univerzity v Hamburku, 
jenž měl symbolizovat sepětí prvního a posledního města na Labi. 

Zpracování dějin Německého horského spolku pro Ještědské pohoří 
a Jizerské hory považuji za důkladnější. Více než jednu stranu snad mohl 
autor věnovat vztahům libereckého horského spolku s místním alpským 
spolkem, který bral „nejživější účast na horském spolku“, jelikož jeho čle-
nové byli „veskrze i členy horského spolku“. Zde by bylo možno využít 
několika výročních sborníků libereckého alpského spolku.

S ohledem na faktografický přínos by si měli k oběma pracím najít 
cestu přinejmenším regionální badatelé, pro něž se stanou nepostradatel-
nými pomůckami. Téma německých turistických spolků v českých zemích 
přitom zdaleka není vyčerpáno a před pilným autorem stojí ještě nejeden 
úkol.  Martin Pelc

Stanislav Vaclavovič M o r o z o v :  Polsko a Československo v ev-
ropských vztazích 1933-1939. Jak stoupenci Pilsudského bojovali za 
nové uspořádání Evropy
Praha, Ottovo nakladatelství 2009, 280 s., ISBN 978-80-7360-842-2

Dějiny československo-polských vztahů ve 20. století stále přitahují 
pozornost domácích i zahraničních historiků. V posledních letech tak u nás 
nebyly vydány pouze práce Jiřího Friedla, Zdeňka Jiráska a Petra Jelínka,1 
ale česky vyšla i kniha ruského historika Stanislava Vaclavoviče Morozo-

1 F r i e d l ,  Jiří –  J i r á s e k ,  Zdeněk: Rozpačité spojenectví. Československo-
polské vztahy 1945–1949. Praha 2008; J e l í n e k ,  Petr: Zahraničně-politické vztahy 
Československa a Polska 1918-1924. Opava 2009; F r i e d l ,  Jiří: Zaolzie w świetle szyfro-
gramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
Warszawie. Czeski Cieszyn 2007; t ý ž :  Na jedné frontě. Vztahy československé a polské 
armády (Polskie Siły Zbrojne) za druhé světové války. Praha 2005.
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va. Jde o zkrácenou verzi původní práce z roku 2004.2 O jejím zaměření 
mnohé napovídá samotný název a podtitul: autorovi nejde bezprostředně 
o vztahy československo-polské, jako spíš o zahraniční politiku sanačního 
režimu v čele s Józefem Beckem směrem k Německu a Československu 
v celkovém mezinárodněpolitickém kontextu. Morozov vychází především 
z polské a ruské (sovětské) literatury a ruských archivních materiálů, 
zatímco československé hledisko je ve výkladu poměrně slabé: prameny 
a literatura české (československé) provenience až na výjimky chybí. Pře-
sto se po řemeslné stránce jedná o práci poměrně kvalitní, která však, jak 
ukážeme níže, není prosta řady zjednodušení a deformací. 

Po stručném shrnutí předchozího vývoje začíná Morozovův výklad 
v letech 1933–1934, kdy polská zahraniční politika začala s kroky ke sblí-
žení s Německem. Ty vyvrcholily polsko-německou smlouvou z 26. ledna 
1934, kterou Morozov hodnotí jako jednoznačně agresivně namířenou proti 
Sovětskému svazu („polsko-německé tažení na východ“  ). Za významný krok 
k míru a ke stabilitě v regionu naopak považuje podpis smlouvy českoslo-
vensko-sovětské. Autor líčí Beckův „nový kurs“ vůči ČSR charakterizovaný 
otevřeným nepřátelstvím, tiskovými kampaněmi, šikanou československých 
občanů na polském území a účelovým rozdmýcháváním nacionálních vášní 
na Těšínsku (Zaolší), a to včetně podpory v Československu působících 
polských povstaleckých skupin. Předností práce je zohlednění celkových 
evropských mezinárodních podmínek, které tvořily rámec vývoje polsko-
německého vztahu a také sledování československo-polského vztahu až 
do března 1939, kdy Polsko na krátkou dobu získalo kýženou hranici 
s Maďarskem na území Podkarpatské Rusi. 

Prostor je pochopitelně věnován i základu Beckových zahraničněpoli-
tických představ, koncepci „Intermaria“, která vycházela z vědomí, že polská 
pozice mezi Německem a Sovětským svazem, přes smlouvy s oběma státy, 
je dlouhodobě neudržitelná. Řešením mělo být Polsko od moře k moři 
se společnými hranicemi s Maďarskem a současně Polsko jako hegemon 
v pásu menších států mezi Sovětským svazem a Německem. Důsledkem 
bylo polské úsilí o posílení svého vlivu v Jugoslávii a Rumunsku kombi-
nované s proitalskou orientací. Hlavní překážku v realizaci tohoto plánu 
představovalo pochopitelně Československo a Malá dohoda. Celkově tento 
program autor hodnotí jako předem odsouzený k neúspěchu: státy, o jejichž 
podporu Polsko usilovalo, nehodlaly riskovat konflikt se sílícím Německem 
a Polsko se tak ukázalo jako neschopné postavit se Německu směřujícímu 
k válce se Sovětským svazem o ovládnutí „Heartlandu“. 

Tento pojem nás odkazuje k obecnému rámci práce, který předsta-
vuje geopolitika. V úvodu práce autor uvádí, že geopolitická pozice státu 

2 M o r o z o v ,  Stanislav Vaclavovič: Pol’sko-čechoslovackije otnošenija 1933-1939. Čto 
skryvalos’ za politikoj „ravnoudalennosti“ ministra Ju. Beka. Moskva 2004.
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představuje nepřekročitelnou danost (zůstává „v dlouhodobějším časovém 
horizontu v zásadě neměnná, a proto utváří jeho historii a osud“). V případě 
Polska a Československa se pak jedná o pozici na hranici mezi „Západem 
a Východem“, tedy mezi „Evropou a Ruskem“. Autor odkazuje na jednu ze 
základních tezí klasika tohoto přístupu, Halforda Mackindera, podle něhož 
kdo ovládá východní Evropu, ovládá „Heartland“, kdo vládne „Heartlan-
du“, ovládá „světový ostrov“ a kdo ovládá „světový ostrov“, ten ovládá 
svět. Právě Československo a Polsko podle Morozova tvoří bránu, západní 
hranici „Heartlandu“. V úvodu práce nechybí ani odkaz na eurasijské 
učení Petra Nikolajeviče Savického. Neméně zajímavý je i autorův závěr, 
podle něhož po druhé světové válce sice ve střední Evropě byl zaveden 
nový, sovětský řád, avšak jeho pádem se na geopolitických konstantách nic 
nemění: „Polsko, Česko a Slovensko jsou, zdá se, samostatnými státy, ale jejich 
geopolitická poloha se nezměnila, nadále se nacházejí v blízkosti velké hranice 
Východ-Západ na její západní straně.“ Zdůrazňuje, že ani současný status 
quo v tomto regionu nebude věčný: „Léta ubíhají stále rychleji a posouvají 
nás k dalšímu neznámému a neviditelnému mezníku v dějinách lidstva“ (s. 
271). V tomto ohledu lze jistě Morozovovi přitakat: jen málokterý historik 
bude zastávat stanovisko obhajující neměnnost mezinárodněpolitického 
rozložení sil v libovolném regionu či různé varianty úvah o „konci dějin“. 
Na druhou stranu, pocházejí-li teze tohoto typu z ruského prostředí, je 
jistě obezřetnost na místě. 

Předmětem Morozovova zájmu je i otázka viny na rozpoutání druhé 
světové války. Velká část polské historiografie ji podle Morozova svaluje 
především na Německo a Sovětský svaz. Tento pohled považuje za nepřesný 
s tím, že válka byla výsledkem mezinárodněpolitického angažmá více než 
dvou států a je tak nezbytné zohlednit roli Francie, Velké Británie, Itálie, 
států jihovýchodní Evropy, ale i Polska a Československa. Autor sám se pak 
soustředí na diplomacii polskou a vinu na rozpoutání války přičítá právě 
jí. Autorovy antipatie vůči polské zahraniční politice jsou zřejmé na první 
pohled, o jejích představitelích píše výhradně jako o „pilsudčících“ a jejich 
„baziliščích krocích“ (s. 88), případně o „Beckových pletichách“ (s. 148). Sou-
časně Morozov nešetří chválou na úlohu Sovětského svazu, který podle něj 
neměl agresivní úmysly, pevně stál na straně Československa ohroženého 
polsko-německým tlakem a jako jediný byl ochoten v době mnichovské 
krize Československu pomoc poskytnout, svoje smluvní závazky naplnit: 
vedení Sovětského svazu „bylo rozhodnuto nepřipustit vojenskou agresi vůči 
ČSR“ (s. 166). Je zarážející, že jméno Stalina v celé knize téměř nezazní 
a přestože jsou rozsáhlé pasáže věnovány německému velmocenskému 
nástupu (remilitarizace Porýní, anšlus Rakouska), o paralelně probíhající 
přípravě sovětské agrese ve východní Evropě v knize není zmínka. Var-
šava podle autora představovala „jeden z článků německé intriky namířené 
proti Praze“ (s. 138) a z textu vyplývá, že sehrála roli jakéhosi Hitlerova 



193

D Ě J I N Y  1 9 .  A  2 0 .  S T O L E T Í

„užitečného idiota“. Polsko-německé spojenectví Morozov vidí jednoznačně 
jako zaměřené proti Sovětskému svazu, který pouze bránil svého malého 
spojence. Velmi kladně Morozov hodnotí Benešovu snahu o získání opory 
v Moskvě. Svoje antipatie k Beckovi nijak nezastírá, zato Beneše charak-
terizuje mj. jako „zkušeného politika s darem předvídat události“ (s. 150), 
jehož zahraničněpolitická vystoupení se absencí agresivity a připravenosti 
k dialogu zásadně odlišovala od vystoupení Beckových (s. 186–187).

Celkově práci pozitivně hodnotit nelze. Je dokladem, jak staré na-
cionální předsudky, ozvěny starých zápasů o pozici hegemona v regionu, 
náznaky současných imperiálních choutek či sovětská ideologická schémata 
ovlivňují dnešní ruskou historiografickou produkci. Beck, Piłsudski, sanace 
a její zahraniční politika jistě nejsou nejsympatičtější zjevy polských dějin, 
jde však o to, měřit všem stejným metrem, což Morozov nečiní: Sovětský 
svaz v jeho výkladu vystupuje téměř výlučně jako spolehlivá opora nacisty 
a „pilsudčíky“ ohroženého Československa, o jeho imperiálních choutkách, 
natož o jeho vině na rozpoutání světové války se v knize nepíše. Srovnáme-li 
tento obraz s tím, co uvádí Morozov v úvodu svojí práce, shledáme, že se 
dopouští stejného přehmatu, jaký vytýká historikům polským, pouze s opač-
nými znaménky: za viníky války označuje především Polsko a Německo 
a jejich imperiální choutky. Píše např. o „uchvatitelských plánech potenciálních 
agresorů – nacistů, pilsudčíků a japonských militaristů“ proti Sovětskému 
svazu (s. 113). Morozov, namísto aby se pokusil na věc podívat polským 
pohledem, aby se pokusil o hlubší vhled do meziválečného polského pro-
blému (vznik státu mezi Ruskem a Německem, se kterými mírový systém 
nepočítal, byť byli ve skutečnosti dvěma nejsilnějšími kontinentálními 
hráči), do celé věci pouze vnáší stará propagandistická schémata a předem 
připravená řešení. Že je v současném ruském politickém prostředí ochota 
dívat se na vlastní minulost kriticky velmi malá, je všeobecně známá věc. 
Kniha je dokladem, že obdobná situace panuje zřejmě i mezi historiky, 
kteří neváhají politikům dodávat munici. Podle polského historika Piotra 
Gontarczyka se kniha vyznačuje typickým sovětským propagandistickým 
slovníkem i metodologií: „... książka Morozova jest typowym dla Rosji Wła-
dimira Putina powrotem do skompromitowanych tez propagandowych z czasów 
sowieckich.“  3 Přesto se domníváme, že i takto kontroverzní práce za pozor-
nost stojí: znalost opačných, byť zřejmě účelových, pohledů vede k většímu 
nadhledu. Zároveň tyto práce představují varování směrem k historiografii 
domácí: nikdy přece nelze hledat chyby jen u těch druhých.

Alexandr Brummer

*

3 Dzieje najnowsze 39, 2007/1, s. 206.
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Miroslav H r o c h :  Národy nejsou dí-
lem náhody. Příčiny a předpoklady utvá-
ření moderních evropských národů
Praha, Sociologické nakladatelství 2009, 315 
s., ISBN 978-80-7419-010-0

Počet prací věnovaných jevům souvi-
sejícím s národním vědomím rostl během 
posledních dvou desetiletí geometrickou 
řadou. Z teorie nacionalismu se tak vyvinul 
bezmála samostatný obor, který dnes čerpá 
z poznatků a metod několika příbuzných 
věd – historických, sociálních, politických, 
kulturněantropologických. Každý fundo-
vaný pokus o shrnutí dosavadního stavu 
poznání si zaslouží pozornost a Miroslav 
Hroch je pro takový úkol bezpochyby jed-
ním z nejpovolanějších. Ve své nejnovější 
knize ovšem nepředkládá pouhou bilanci; 
chce nabídnout ucelený systém vědění 
o fenoménu národa. Soustřeďuje se proto 
zejména na ty koncepce, které umožňují 
jistu badatelskou shodu. Přehled pojetí pro-
blematiky od 19. století až po současnost 
nabízí úvodní oddíl knihy. Dějinám bádá-
ní o nacionalismu dominuje protiklad mezi 
dvěma zásadními přístupy, jež rozděluje 
odlišná odpověď na stěžejní otázku, zda 
národy náleží výhradně k moderní době, 
tedy že vznikají nejdříve koncem 18. století, 
nebo jsou úkazem mnohem starším a může-
me jejich kořeny sledovat až do středověku, 
nebo dokonce starověku. Autor se zastavu-
je také u odborného výraziva; konstatuje 
totiž, že „bylo dosaženo jen minimálního 
pojmoslovného konsenzu“. Odmítá použí-
vat termín „nacionalismus“ jako neutrální 
souhrnné označení pro všechny jevy sou-
visející s národy a národním vědomím, jak 
je běžné zvláště v anglosaské odborné lite-
ratuře. Hroch naopak chápe nacionalismus 
jako národní egoismus, přisuzuje mu tedy 
konotace s negativním významem. Je ovšem 
otázkou, zda je vhodnější pojem identita, jak 
navrhuje. Rovněž tak nejsou zřejmé důvo-
dy, proč považuje za zastaralý výraz národ-
ní vědomí, namísto nějž prosazuje sousloví 
národní myšlení.

Autor přistupuje k tématu spíše syn-
chronně než diachronně. Pojednává o jed-
notlivých aspektech nacionalismu, z nichž 
ho nejvíce zajímají ty, které umožňují ob-
jektivní zkoumání a vytvářejí obecný rámec 
pro formování nové národní občanské po-

spolitosti. Jedná se o dědictví minulosti, et-
nicitu a modernizaci v ekonomice a politice. 
Jim se věnuje v druhé části knihy. Tady jistě 
zaujme autorův návrh typologie národních 
hnutí, kde základní klasifikační kritérium 
nalezl ve vztahu národních hnutí k procesu 
modernizace. Třetí část pak zasvětil různým 
formám aktivit ve jménu národa. Z nich ho 
nejvíce zajímá úloha jazykových požadavků, 
zřejmě proto, že měly tak mimořádný vý-
znam zvláště v českém prostředí. Cenné jsou 
také pasáže věnované mýtu. Hroch pracuje 
s tímto pojmem velmi pečlivě a zdůrazňuje 
při tom rozdíl mezi mýtem a tradicí. Miro-
slav Hroch dokázal na poměrně malém pro-
storu shrnout vše podstatné, co dnes víme 
o národním vědomí nebo o nacionalismu. 
Šíře jeho záběru je obdivuhodná; prokazuje 
znalost reálií řady evropských i mimoevrop-
ských národů i rozsáhlé literatury předmětu, 
kterou suverénně ovládá i kriticky hodnotí. 
To vše mu umožňuje uchopit téma v široké 
srovnávací perspektivě. Sám považuje ná-
rody za moderní jev, odmítá však teze, že 
byly vytvořeny teprve na základě národní 
ideologie, nebo – jinými slovy – že byly vy-
myšleny. Naproti tomu zdůrazňuje kontinui-
tu a vliv objektivních faktorů. Formování 
národů považuje za reakci na rozklad tradič-
ní společnosti, kdy vyvstávala potřeba nové 
skupinové solidarity, zakládající se zejména 
na kolektivní historické paměti a etnických 
svazcích.  Milan Řepa

Martina W i n k e l h o f e r :  Adel 
verpflichtet. Frauenschicksale in der 
k. u. k. Monarchie
Wien, Amalthea Signum Verlag 2009, 272 s., 
ISBN 978-3-85002-686-4

Anotovaná kniha je již druhou, kte-
rou historička Martina Winkelhofer vydala 
u vídeňského nakladatelství Amalthea (roku 
2008 vyšla kniha Viribus Unitis. Der Kaiser 
und sein Hof   ). Obě publikace reflektují au-
torčin dlouholetý badatelský zájem o dějiny 
19. století se zaměřením na dějiny císařské-
ho dvora, dějiny historické šlechty a dějiny 
každodennosti. Kniha Adel ver pflichtet je pri-
márně určena široké veřejnosti,  na druhé 
straně je opatřena poznámkovým aparátem, 
seznamem literatury a archivních pramenů, 
takže uspokojí i potřeby profesionálních 
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historiků. Autorka během svého bádání 
prošla písemnosti některých rodinných 
šlechtických archivů, které jsou v Rakous-
ku v držení soukromých majitelů, v České 
republice navštívila  Státní oblastní archi-
vy v Litoměřicích a Třeboni a Moravský 
zemský archiv v Brně. Právě to dělá knihu 
lákavou i pro českého historika, který však 
musí pominout fakt, že je určena laikům, 
a tak přináší mnoho obecných informací 
a údajů notoricky známých historikům se 
specializací na danou problematiku. 

Dvanáct kapitol knihy mapuje život šlech-
tičny od  narození až po úmrtí, s důrazem na 
důležité aspekty v životě šlechty. Jak název kni-
hy naznačuje, chce autorka čtenářům ukázat, že 
život příslušníků historické šlechty v 19. století, 
obzvláště žen, byl plný povinností. Výchova 
malých šlechtičen byla přísná a nesmlouvavá, 
již malá děvčata se učila sebeovládání a byla 
vedena k dobročinnosti. V období dospívání 
se povinností mladé neprovdané šlechtičny 
(komtesy) stalo hledání vhodného partnera 
ke sňatku. Úspěšné hledání bylo završeno 
sňatkem a příchodem šlechtičny do nového 
domu, což s sebou přinášelo úkoly v podo-
bě sžívání se s cizím člověkem – manželem, 
péče o děti a dohledu na chod domácnosti. 
Pokud nebyla komtesa na sňatkovém trhu 
úspešná, čekala ji kariéra „tety“, dvorní dámy 
na císařském dvoře, nebo pobyt v dámském 
šlechtickém ústavu. 

V další kapitole se autorka zabývá 
fenoménem uzavřené společnosti, jakou 
historická šlechta byla. Šlo o osoby za-
znamenané v gothajském almanachu, do-
držující přísnou sňatkovou politiku, věrné 
císaři a katolické církvi. Jednou z tradičních 
povinností šlechty byla dobročinnost, která 
sice po roce 1848 přešla pod stát, ale šlechta 
se jí nevzdala a obzvláště pro šlechtičny se 
stala příležitostí, jak se angažovat navenek. 
Daší možností, která otevírala šlechtičnám 
dveře do světa, bylo pořádání sedánků ve 
šlechtických salonech. Následující kapitola 
mapuje život šlechty v průběhu roku, který 
měl jiná pravidla při pobytu ve Vídni a jiná 
při letním pobytu v rodovém sídle na ven-
kově. V kapitole nazvané Majetek šlechty 
autorka vysvětluje nedělitelnost fideikomis-
ního majetku. 

Následuje kapitola se věnuje nemocem 
fyzickým i duševním, které se nevyhýbaly 

žádné vrstvě společnosti. Pro ženy byl v 19. 
století stále nebezpečný porod a také novo-
rozenecká úmrtnost byla velmi vysoká. Smrt 
dítěte často vedla k depresím, stejně jako 
tlak společnosti na ženu, která měla přesně 
vymezené pole působnosti a role, jež měla 
zastávat. Jisté osvobození od těchto rolí 
skýtalo šlechtičnám stáří, kdy se konečně 
mohly stát samy sebou. 

Válečný konflikt v letech 1914–1918, 
rozpad monarchie a vznik nástupnických 
států znamenal konec exkluzivního posta-
vení šlechty v rakouské společnosti a prá-
vě touto kapitolou autorka zakončuje svoji 
knihu. 

Kniha je zpracována velmi poutavě po 
grafické stránce, doprovází ji na 130 foto-
grafií, z nichž velká část nebyla ještě nikdy 
zveřejněna. Jedná se z velké části o fotogra-
fie uložené ve fondech rodinných šlechtic-
kých archivů Moravského zemského archivu 
v Brně. Při výběru vhodných snímků našla 
autorka ve fondu G 409 Rodinný archiv 
Liechtensteinů Moravský Krumlov dosud 
neznámý snímek císařovny Sisi v pozděj-
ším věku, který vyvolal nadšení v komunitě 
rakouských historiků 19. století. V recenzo-
vané knize se ale tento snímek nenachází. 
Je škoda, že popisky fotografií postrádají 
přesné označení, z jakého fondu pocházejí. 
Kniha je napsána velmi čtivě, téma posta-
vení šlechtičny v 19. století je v Rakousku 
stále nevyčerpané stejně jako u nás. 

Michaela Růžičková

Dušan U h l í ř :  Slezský šlechtic Fe-
lix Lichnovský. Poslední láska kněžny 
Zaháňské
Praha, Nakladatelství Paseka 2009, 156 s., 
ISBN 978-80-7432-014-9

Osobnost Felixe knížete Lichovského 
vyvolávala vždy četné kontroverze. Ten-
to příslušník aristokratické rodiny Lich-
novských z Voštic z moravsko-slezského 
pomezí svými názory a postoji rozděloval 
soudobou společnost na dva tábory. Jedně-
mi hýčkán a obdivován, druhými upřímně 
nenáviděn, prožil sice krátký ale bouřlivý 
život, ve kterém nebyla nouze o napínavé 
situace. Tento dědic velkého panství, voják, 
duelant, lev salónů, známý politik, nadaný 
žurnalista a literát se stal ve své době ztě-
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lesněním militantního konzervatismu, jak 
se na příslušníka staré šlechtické rodiny 
slušelo. Právě tato postava se stala před-
mětem nové publikace historika Dušana 
Uhlíře. V žádném případě se ale nejedná 
o pouhou biografii samotného knížete. 
Jeho životní osudy totiž autor organicky 
začleňuje do dramatických soudobých ev-
ropských událostí, které se díky životnímu 
stylu Felixe Lichnovského s jeho životem 
neustále prolínaly. 

Publikace je rozdělena do čtrnácti ka-
pitol, které mapují jednotlivá životní obdo-
bí, zpravidla svázaná s nějakou významnou 
evropskou událostí. V úvodní kapitole autor 
nastiňuje historii a význam slezského šlech-
tického rodu Lichnovských z Voštic. Na 
osudech předků knížete tak můžeme sle-
dovat počátek jejich lavírování mezi dvěma 
tehdejšími evropskými velmocemi – podu-
najskou monarchií a stále sílícím pruským 
státem, na jehož kartu nakonec vsadil i sa-
motný Felix Lichnovský. Autor zde zároveň 
poukazuje na sociální prostředí, ve kterém 
byl mladý kníže vychováván a které ovlivni-
lo jeho další životní osudy. Na vývoj pozem-
kové držby rodiny v předchozích staletích 
navazuje autor plynule v dalším textu, který 
je věnován rodinnému sídlu a ekonomické 
situaci statků Felixe Lichnovského. V sou-
vislosti s pozvednutím hospodářství rodin-
ných statků je zajímavý i exkurz o rozvoji 
moderního chovu ovcí na Moravě a jeho 
postavení na vědecké základy. Následující 
kapitoly jsou již věnovány samotným osu-
dům knížete Lichnovského. V souvislosti 
s jeho mládím se autor zaobírá postavením 
a ztíženou pozicí zahraničních vychovatelů 
v Rakousko-Uherské monarchii, jazykovou 
vybaveností mladého šlechtice a vůbec ce-
lým procesem vzdělávání a dozrávání mla-
dého muže. Nechybí ani pojednání o jeho 
vojenské kariéře, která tvořila nedílnou sou-
část života každého šlechtice. Právě v této 
době se Felix Lichnovský rozhoduje pro 
kariéru v pruské armádě a pro budoucnost 
v pruských službách. V hrubých obrysech 
jsou zde nastíněny také základní Lichnov-
ského povahové rysy a temperament, díky 
němuž se dostává po celý život do řady 
konfliktů a půtek. Samostatnou kapitolou 
je jeho působení ve španělském karlistic-
kém vojsku, kde se kromě jeho dobro-

družné povahy a odvážných vojenských 
skutků, projevuje také jeho konzervativní 
pravicové smýšlení a vůbec celkové poli-
tické ovzduší tehdejšího Španělska. Jeho 
počáteční okouzlení osobou dona Carlose 
svědčí rovněž o počínající etapě procítě-
ného romantismu, ze kterého ovšem Felix 
Lichnovský během válečných událostí vy-
střízliví. Klasické šlechtické hodnoty jako 
loajalita, osobní odvaha či pevné odhodlání 
se u něj v tomto období projevují v plné 
míře. Zajímavé jsou zejména jeho vlastní 
postřehy i kritické poznámky, které autor 
čerpá mimo jiné přímo z Lichnovského zá-
pisků. V dalších kapitolách se autor věnuje 
Lichnovského cestám po Evropě, ke kterým 
ho jeho neklidná a konfliktní povaha vedla. 
Právě během jeho cest, doplněných opět 
o řadu skandálů a soubojů, můžeme sle-
dovat celkové ovzduší i jednotlivé dějinné 
události v Evropě v předrevolučních čtyři-
cátých letech devatenáctého století. Vzhle-
dem k dalším osudům Felixe Lichnovského 
poukazuje autor zejména na budování řady 
kontaktů v konzervativních aristokratických 
kruzích, ale také na hledání vhodné a hlav-
ně solventní manželky, což ovšem nebránilo 
knížeti v dalších avantýrách, díky kterým se 
stal vděčným objektem soudobého tisku. Na 
druhou stranu autor podotýká, že se kníže 
v určitých kruzích těšil značné popularitě, 
což mu dokonce vyneslo i několik řádů. 
Text je rovněž citlivě doplněn některými 
dobovými komentáři osoby knížete Lich-
novského, které pomáhají čtenáři dokreslit 
jeho osobnost. I na dalších Lichnovského 
cestách Evropou čerpá autor opět z jeho 
vlastních zápisků a na jeho cestě do Por-
tugalska upozorňuje také na obrat v jeho 
politickém myšlení, kdy se z vyhraněného 
legitimisty na základě portugalských zkuše-
ností stává postupně stoupenec konstituční 
monarchie. Další kapitola snad až příliš po-
drobně mapuje historii rodiny kuronských 
vévodů, což ovšem slouží k tomu, aby zde 
autor představil budoucí Lichnovského 
ochránkyni a milenku, pozdější kněžnu Za-
háňskou. Rovněž se zde věnuje postavení 
žen v době berlínského kongresu a jejich 
účasti na soudobých politických událos-
tech. Výklad je doplněn citací vzájemné 
korespondence, ze které se náhle vynořuje 
poněkud jiná osobnost Felixe Lichnovské-
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ho. V dalším výkladu se nám zjevuje jako 
obhájce německých katolíků a zcela pře-
kvapivě v rozporu s jeho ultramontánním 
katolicismem v polovině čtyřicátých let také 
v řadách svobodných zednářů v Ratiboři. 
Pomocnou ruku vévodkyně zaháňské vidí 
autor rovněž v pozadí vzestupu Lichnov-
ského statků i za jeho dalšími veřejnými 
aktivitami. Felixovu vstupu na politickou 
scénu v rámci slezského zemského sněmu 
se věnuje další kapitola. Autor zde mapuje 
kritický Lichnovského pohled na pruský 
ústavní systém, jeho chápání funkce tohoto 
politického tělesa i jeho přesvědčení o nut-
nosti konstituonalismu. U konkrétních poli-
tických otázek zde prosvítá antisemitismus 
knížete, ale na druhé straně také jeho vřelý 
zájem o sociální otázky. Obětavá humani-
tární činnost během tyfové epidemie pak 
vynesla knížeti značnou popularitu, která 
vedla i k jeho zvolení do frankfurtského 
parlamentu. V další kratičké kapitolce věnu-
jící se revoluci v Berlíně, autor opět zasazuje 
Lichnovského přímo do revolučního dění. 
Při svém výkladu znovu čerpá z dobových 
svědectví a všímá si politického postoje Fe-
lixe Lichnovského, který již dávno nejednal 
jako přesvědčený legitimista, nýbrž jako 
konzervativní stoupenec nutných reforem. 
Samostatnou kapitolou je pak Lichnovské-
ho působení ve frankfurtském národním 
shromáždění. Autor podotýká, že je těžké 
vysledovat příslušnost Felixe Lichnovského 
ke konkrétní politické frakci. Opět si všímá 
komentářů dobového tisku k jeho vystou-
pením a na tehdejších diskutovaných pro-
blémech znovu poukazuje na Lichnovského 
kontroverzní vystupování, ať již se jedna-
lo o revoluci v Čechách, otázku polského 
sjednocení či prusko-dánský konflikt. Na 
odmítavém postoji knížete k petici za jeho 
odvolání z frankfurtského parlamentu pak 
autor dokládá jeho neústupnost a odhod-
lanost setrvat na pozicích konzervatismu 
a loajality k pruské monarchii. Další kapitola 
již pojednává o dramatických okolnostech 
smrti Felixe Lichnovského. Autor znovu bo-
hatě čerpá ze soudobých svědectví, která 
nám vytvářejí plastický obraz posledních 
chvil jeho života, včetně jeho pohřbu na 
frankfurtském hřbitově. Tělo zemřelého 
však nakonec vykonalo ještě jednu cestu, 
aby konečně v klidu spočinulo v rodinné 

hrobce v Hradci nad Moravicí. V posled-
ních dvou kapitolách jsou rekapitulovány 
ohlasy smrti Felixe Lichnovského a výsled-
ky soudního vyšetřování. 

Předkládaná publikace představuje 
barvitý a čtivý obraz života knížete Lich-
novského, jehož osudy jsou citlivě zasa-
zeny do bouřlivých evropských událostí 
první poloviny devatenáctého století. Jeho 
vzrušující život umožnil rovněž autorovi 
dotknout se mnoha dalších aspektů tohoto 
období a rovněž řada dobových komentářů 
a svědectví přispěla k celkové svěžesti celé 
publikace.  Petr Bělík

Jaroslav V a c u l í k :  Češi v cizině 
1850–1938 
Brno, Masarykova univerzita 2009, 189 s., 
ISBN 978-80-210-4865-2

Od prvních prací Jana Auerhana o čes-
kém vystěhovalectví již uplynulo zhruba 
sto let a i přes následnou bohatou kolekci 
dalších titulů v následujících desetiletích se 
nijak nezmírnil vědecký zájem o tuto pro-
blematiku. S přibývajícími léty časopisecká 
i monografická produkce postupně grado-
vala, tak jak se rozšiřovaly pramenné mož-
nosti. Dokladem toho je recenzovaná práce 
brněnského historika Jaroslava Vaculíka, 
který ve vyčerpávajícím úvodním přehledu 
předkládá kritický pohled na dosavadní 
produkci. Provedený rozbor nebyl časově 
limitován vymezeným obdobím uvedeným 
v titulku práce, ale je prakticky doveden až 
do současnosti. Stranou jeho zamyšlení ne-
zůstala ani badatelská a publikační činnost 
mimo oficiální vědecké instituce. Z pokusu 
o zobecnění můžeme připomenout předlo-
ženou „stupnici“ faktorů, které specifikují 
vzájemný vztah uchování si národnostní po-
doby se stupněm asimilace v tom kterém 
státním prostředí, nebo přiblížení rozdílné-
ho vlivu venkovského a městského osídlení 
na sílu integrity a míru asimilačního tlaku, 
kdy malá mobilita venkovského obyvatel-
stva, daná vázaností rolníků k půdě a po-
měrně velkou vzdálenost vesnic, osad a fa-
rem od obchodních a průmyslových center, 
zpomalovala akumulační proces. Zajímavě 
znějí i otázky endogamie české národnostní 
minority či problematika národního vědomí 
a pocit národní příslušnosti. 
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Vstupní kapitolu představuje dvacet 
stran zobecňujících pohledů na emigra-
ci v uvedeném období, přičemž zejména 
počáteční stádium organicky zapadalo do 
období postupující liberalizace rakouského 
státu. Rozsah vystěhovalectví z těchto let 
nelze přesně určit, protože rakouské úřady 
registrovaly pouze ty osoby, které žádaly 
vystěhovalecký pas; je však známo, že větší 
část imigrantů vyjížděla na cestovní pas. 
Mimo to odcházeli tovaryši na vandrovní 
knížky „do světa“ na zkušenou a někteří 
mladí lidí ilegálně prchali před vojenskou 
službou. Autor tedy odhaduje, že oficiální 
statistika zachycuje jen asi polovinu sku-
tečného počtu emigrantů. Do první světové 
války se z českých zemí vystěhovalo zhruba 
1,2 milionu osob, z nichž asi 1 milion bylo 
Čechů. Při hledání příčin vystěhovalectví 
je jako základní příčina většinou uváděna 
sociálněekonomická situace samotných 
vystěhovalců, k níž se mnohdy také řadily 
politické a náboženské důvody emigrantů. 
Bez ohlasu nezůstávala ani poměrně silná 
proemigrační propagace a agitace. S přispě-
ním krajanských spolků se postupně začal 
v jednotlivých zemích formovat mezi zahra-
ničními Čechy osvětově vzdělávací systém, 
zahrnující širokou škálu aktivit, které je 
spojovaly s domovem. 

Po vzniku Československé republiky 
docházelo k intenzivnějšímu zájmu české 
společnosti i oficiálních institucí o krajany. 
Koordinátorem se stal odbor Národní rady 
československé pro zahraničí. Přitom ve vy-
stěhovaleckém hnutí nastala po válce krátká 
doba stagnace. Naopak mnoho dřívějších 
emigrantů se vracelo zpět do původní vlasti; 
podle dobové literatury je odhadován počet 
reemigrantů po první světové válce na 200 
tisíc. Zákonem z roku 1922 získalo vystě-
hovalectví nejenže „zelenou“, ale pro ko-
ordinaci státní vystěhovalecké politiky byly 
ustaveny vedle státních orgánů i nevládní 
organizace; k nim patřily například Česko-
slovenský červený kříž, YMCA a YWCA. 
Vystěhovalecká politika se stala složkou 
aktivní hospodářské politiky českosloven-
ského státu, neboť v českých a slovenských 
emigrantech spatřovala významného po-
mocníka při pronikání exportu na místní 
trhy. Významným příspěvkem ke zvýšení 
kvality tzv. krajanské péče se stalo v roce 

1928 vytvoření Československého ústavu 
zahraničního. 

Jádro Vaculíkovy práce tvoří dvě kapi-
toly: strany 38–135 jsou věnovány českým 
minoritám v Evropě, následující strany 136–
161 pak přibližují situaci v zámoří (v Africe, 
Asii, Austrálii a Oceánii, Latinské Americe 
a zejména pak v Kanadě a ve Spojených stá-
tech amerických). Autor zvolil promyšlenou 
metodu výkladu, kdy po osvětlení součas-
ného stavu bádání a zhodnocení výtěžnosti 
pramenů a literatury přikročil k představení 
toho kterého regionu. Pro pozorného čte-
náře, který knihu otevře, je jistě překvapi-
vé, kam se až dostali vystěhovalci z malé 
a celkem málo známé středoevropské země. 
V hutném, ale vědecky fundovaném a při-
tom i pro širší odbornou veřejnost srozu-
mitelném výkladu je zde osvětlena podstata 
a specifika jednotlivých prostředí, do nichž 
přišli. Hlavním přínosem práce je začleně-
ní bohatého faktografického materiálu do 
nových souvislostí, kontextů a moderního 
historického pojetí daného tématu. Na tom-
to příkladu se plně potvrdila skutečnost, že 
soustavný profesní zájem autora, podržený 
detailně specializovaným bádáním a jasně 
prokázaným obrovským množstvím pro-
studovaných pramenů a literatury, přiná-
ší užitek; to se už stalo charakteristickým 
profesionálním znakem Vaculíkových pra-
cí. Součástí publikace je jmenný a místní 
rejstřík se zajímavou a funkční obrazovou 
i textovou přílohou, u níž bychom přivítali 
přehledný seznam; rovněž poněkud „pokul-
hává“ odborná kvalita připojených mapek 
(s. 37, s. 42). Na tomto místě si nemůžeme 
odpustit i poznámku ke kvalitě práce tis-
kárny, kdy při běžné manipulaci jednotlivé 
strany výtisku nedrží pospolu a vytváří „se-
šitové vydání“. 

Tyto drobné připomínky nijak nemo-
hou snížit velmi zodpovědnou a pečlivě 
připravenou sympatickou práci o historii 
vystěhovalectví z českých zemí do konce 
první republiky.  František Čapka 
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Ivan R o č e k :  Historie pražské Les-
nické fakulty. 161 let od zahájení výuky 
lesnických věd a 90 let od začátku studia 
lesního inženýrství v České republice
Praha, Fakulta lesnická a dřevařská České 
zemědělské univerzity 2009, 165 s., ISBN 
978-80-213-1955-4

Těsně před koncem roku 2009 vydalo 
pražské zemědělské učení knížku o lesnic-
kém školství v Čechách. Po krátké Před-
mluvě Viléma Podrázského, úřadujícího 
děkana tamní Fakulty lesnické a dřevařské, 
v níž připomíná, že publikace doplňuje 
dvě předchozí (Ivan Roček – Josef Gross 
a kol.: Pražská lesnická fakulta. Praha 2002; 
Vilém Podrázský /ed./: Dědictví předchůd-
ců – poselství příštím generacím 1906–2006. 
Sborník materiálů a almanach absolventů 
1919–2006. Praha 2006), následuje kapi-
tola Pražská lesnická fakulta. Ta zhuštěně 
rekapituluje počátky výuky lesnictví na 
pražské univerzitě, na dnešním Českém 
vysokém učení technickém a v Olomouci, 
dále lesníka a pedagoga Christopha Liebi-
cha, pražského docenta encyklopedie les-
nictví (1848–1868), jeho čtyři následovní-
ky, snahy o vznik samostatné lesnické školy 
v podobě odboru české techniky (1907–
1919), založení tohoto nového odboru les-
ního inženýrství (10. března 1919, tj. dříve 
než v Brně), přednosty ústavů, objekty 
pro praktická cvičení či počty absolventů, 
doktorů a docentů. Po čtrnáctiřádkovém 
shrnutí období druhé světové války je vě-
nována pozornost struktuře školy do roku 
1964 (v případě komunistické represe vůči 
studentům a učitelům se mluví zcela obecně 
– obětí bylo „několik“, „několik set“, „řada“, 
„další část“). Činnost lesnické fakulty byla 
ukončena, vznikl Vědecký lesnický ústav 
Vysoké školy zemědělské (VŠZ) se sídlem 
v Kostelci nad Černými lesy (od roku 1982 
Ústav aplikované ekologie a ekotechniky) 
bez pedagogického působení. V roce 1990 
byla fakulta obnovena v areálu v Praze-Su-
chdole, přibyly nové studijní obory a spe-
cializace, vyrostla mimopražská konzultač-
ní střediska. Zmiňováno je opatrně Brno, 
poněvadž existence zdejšího mladšího 
lesnického odboru VŠZ málem přivodila 
zánik pražského v roce 1920 a byla jed-
ním z pádných důvodů právě zmíněného 
zrušení pražské lesnické fakulty (dnes je 

naddimenzované vysoké školství naopak 
žádoucí). K této první kapitole patří nepeč-
livě sestavený seznam literatury a Poznámky 
k historii (patrně nejpřínosnější část před-
stavované publikace).

Druhá kapitola podává Vývoj studijních 
programů v letech 1919 až 2009, a to ve 
formě tabulkových přehledů. Z poslední 
kapitoly Významné lesnické osobnosti praž-
ské Lesnické fakulty se slovníkář raduje; jde 
o sbírku 37 dnes nežijících o lesnictví za-
sloužilých mužů, řazených podle data na-
rození, vše s dobře vybranými podobenka-
mi. Avšak medailony jsou nestejně dlouhé 
(překvapí, že skoro všichni byli „vynikající“, 
„pracovití“, „přátelští“ a „oblíbení“), bez od-
kazů na soupisy díla a na životopisy, natož 
na archivní prameny.

Z představované publikace, jež místy 
připomíná lesnický či myslivecký kalendář, 
se člověk příliš nového a zajímavého nedo-
zví. Jsou to nepěkně řečeno internetové in-
formace převázané krásnou mašlí v podobě 
přitažlivé barevné obálky. Proč autor, dlou-
holetý děkan lesnické fakulty (1991–1997) 
i její proděkan, letošní „osmasedmdesát-
ník“, po celý život odborník na lesní těžbu 
a zpracování dřeva, nepsal o svém oboru, 
jemuž rozumí, o svých předchůdcích v něm 
a nepřipojil vlastní zkušenosti, postřehy, zá-
žitky a hodnocení?

Gustav Novotný

Jan B í l e k  –  Luboš V e l e k 
(eds.): Karel Kramář (1860–1937). Ži-
vot a dílo
Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 
Historický ústav AVČR 2009, 783 s., ISBN 
978-80-86495-58-3 (Masarykův ústav a Ar-
chiv AV ČR), 978-80-7286-157-6 (Historický 
ústav AV ČR)

Kvalitně editovaný sborník představu-
je výstup z vědecké konference konané ve 
dnech 31. října – 2. listopadu 2007 v Praze, 
která navázala na v poslední době zvýšený 
zájem o osobu Karla Kramáře reprezentova-
ný několika monografiemi (německá Martiny 
Winkler, ruská Jeleny Pavlovny Serapionové 
a domácí Martiny Lustigové) a dále řadou 
článků, „kramářovských“ edic i diplomových 
prací. Bližší podrobnosti o průběhu a pro-
gramu konference lze dohledat přímo na 
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stránkách sborníku. Dle našeho mínění lze 
přitakat editorům, kteří, jak uvádějí v úvodu, 
doufají, že „publikace přináší vcelku komplex-
ní rozbor a interpretaci života a díla Karla 
Kramáře“ a že sborník podává „všestrannou 
reflexi Kramářovy osoby v kontextu“. Badatele 
s bližším zájmem o život a dílo Karla Kra-
máře jistě potěší i výběrová „kramářovská“ 
bibliografie za léta 1990–2007 Václavy Hor-
čákové či edice Kramářovy korespondence 
Vlasty Quagliatiové.

Příspěvky rozdělené do jedenácti 
tematických bloků představují Kramáře 
v řadě poloh, věnují se jeho studiím, pod-
nikatelským aktivitám, jeho působení za 
první světové války i na mírové konferenci, 
jeho vztahům k Němcům a Německu, ale 
i k národům slovanským. Největší důraz 
je pochopitelně kladen na jeho působení 
ideové a politické, ale nechybí ani Kramář 
„kulturní“ či „rodinný“. Reflexe a obecnější 
shrnutí Kramářova působení nabízí posled-
ní oddíl sborníku.

Sborník obsahuje i příspěvky zahranič-
ních hostů, které mohou nabídnout alterna-
tivní pohled k domácím výkladům některých 
jevů či událostí českých dějin. Příkladem 
může být analýza ruské úlohy při řešení 
„české otázky“ z pera ruské badatelky Jeleny 
Pavlovny Serapionové, autorky mj. mono-
grafií o Kramářovi a ruské emigraci v mezi-
válečném Československu. Serapionova se 
vrací k meziválečné polemice mezi Hradem 
a Kramářem o podílu carského Ruska na 
vzniku samostatného Československa. Za-
tímco Masaryk s Benešem tvrdili, že carské 
Rusko pro vznik ČSR nic konkrétního neu-
činilo a dokonce bránilo vytvoření českoslo-
venské armády, Kramář, s poukazem na oběti 
ruské armády, bez nichž by Dohoda nad 
Německem nikdy nezvítězila, úlohu carského 
Ruska emotivně hájil. Jádro polemiky pak 
představovala otázka vztahu carského režimu 
k formování československého vojska, kte-
rou se Serapionova pokouší řešit na základě 
ruských archivních materiálů a nabízí tak 
v českém prostředí ne zcela obvyklý pohled 
na tuto problematiku. Upozorňuje na pode-
zřívavost ruských vojenských činitelů (Češi 
zradili jednou, a proto jim nelze důvěřovat) 
a na problém financování jejich výzbroje 
a výcviku. Dále poukazuje na fakt, že dr-
tivá většina českého národa představovala 

císařovy disciplinované poddané a vojáky, 
a tak se ruská strana obávala toho, jak by 
formování českých vojenských jednotek 
působilo na ruskou veřejnost. Proti tvoře-
ní československé dobrovolnické armády 
vystupovalo i ministerstvo zahraničí (poukaz 
na problematičnost případných poválečných 
závazků) a vnitra (zájem o zajatce především 
jako o pracovní sílu a současně podezírá-
ní osob hlásících se do Družiny z toho, že 
nejsou vedeny „národním idealismem“, ale 
spíše hmotným prospěchem, vidinou opuště-
ní zajateckého tábora). Celkově Serapionova 
přitakává Kramářovu stanovisku s tím, že je 
nezpochybnitelným faktem, že právě v Rusku 
vzniklo nejsilnější československé vojsko, je-
hož úspěchy zásadním způsobem podpořily 
pozici československého exilu a pomohly 
tak zajistit hranice, které požadoval. Rus-
kou nedůvěru a snahu dobrovolnické vojsko 
ovládnout prostřednictvím Düricha považuje 
za zcela legitimní: který stát by na svém 
území byl ochoten vydržovat nekontrolova-
nou a vyzbrojenou vojenskou jednotku, jejíž 
politické vedení se navíc z valné části nachází 
na území nepřátelského státu? Tyto obavy se 
pak podle autorky ukázaly jako oprávněné 
po začátku konfliktu legií s bolševiky.

Pokud bychom se měli pokusit o shr-
nutí, poukázali bychom na pět nejdůleži-
tějších problematických momentů, které 
se nejčastěji opakují a které vzájemně sou-
visejí. Zaprvé se jedná o do značné míry 
zarážející archaický styl politiky a myšlení, 
který Kramář nedokázal odložit v nových 
podmínkách po roce 1918 a který předsta-
voval jednu z příčin jeho politického pádu. 
Druhým klíčovým a neustále se opakují-
cím tématem je Rusko, jeho dlouhodobá 
idealizace a především zaslepené prosazo-
vání krajně nepopulární intervence v roce 
1919. Třetím klíčovým bodem by pak byla 
Kramářova osobnost, jeho charakterové 
vlastnosti, ješitnost, sklony k vůdcovství 
a megalomanii či potřeba být neustále 
v centru pozornosti. Čtvrtý bod pak před-
stavuje nacionalismus se všemi ideovými 
i praktickými důsledky. Poslední, na co 
bychom si dovolili poukázat, je Kramářův 
vztah k Masarykovi, původnímu politické-
mu partnerovi a učiteli a později soupeři. 
Současně je třeba poukázat na fakt, že ve 
většině článků jsou spravedlivě zhodnoce-
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ny také klady Kramářovy činnosti, zejména 
jeho úloha za „velké války“, jeho podíl na 
budování meziválečné československé de-
mokracie, jeho „rytířskost“, nezištnost při 
podpoře ruské emigrace či jeho kritika ko-
lektivní bezpečnosti a nedůvěra k Německu 
a Sovětskému svazu, která se s odstupem 
času zdá poměrně oprávněná.

Srovnáme-li formu vědecké konfe-
rence a následného sborníku s klasickou 
biografií, lze říci, že nevýhodu představuje 
především absence celistvého pojetí. Ta je 
však plně vyvážena růzností pohledů, mož-
ností zaměření na subtilnější, zato v kontex-
tu symptomatická témata, detaily ze života 
a činnosti politika, které by se do klasické 
biografie nevešly. Přestože by bylo možné 
s tezemi některých příspěvků polemizovat 
nebo je dále doplňovat, domníváme se, že 
sborník jako celek představuje nejen úcty-
hodný příspěvek k poznání osobnosti Kra-
mářovy, ale také k celé řadě souvisejících 
témat. Za neopominutelný klad považujeme 
i inspirativní pohledy zahraničních hostů. 
To vše jsou důvody, proč by sborník neměl 
uniknout pozornosti nikoho, kdo se zajímá 
o dějiny moderní české politiky a politické-
ho myšlení. Alexandr Brummer

Jiří P e r n e s :  Kapitoly z dějin Vy-
sokého učení technického v Brně. Cesta 
moravské techniky 20. stoletím
Brno, Nakladatelství VUTIUM 2009, 345 s. + 
samostatné DVD, ISBN 978-80-214-3376-2

V loňském roce předložil čtenářům 
Jiří Pernes po několika letech studia a pří-
prav zpracování 110letého vývoje brněn-
ského technického učení, kdysi první české 
vysoké školy na Moravě, dnes mohutného 
badatelsko-výzkumného a pedagogického 
organismu s mezinárodním věhlasem. Uči-
nil tak pětatřicet let po svém předchůdci 
(Otakar Franěk: Dějiny Vysokého učení tech-
nického v Brně. 1–2. Brno 1969–1975). Sám 
již před deseti lety vydal knížku Škola pro 
Moravu. 100 let Vysokého učení technického 
v Brně (Brno 1999). 

Po Předmluvě rektora školy Karla Rai-
se zařadil Pernes stručný Vznik České vysoké 
školy technické v Brně (1899–1918). Vylíčil 
příčiny založení ústavu padesát let po ně-
mecko-českém učilišti (1849/50, od 1873 

C. k. vysoká škola technická v Brně, kde byla 
čeština roku 1876 vyhubena) a jeho exkurs 
do starobylých tradic a zajímavého vývoje 
vzdělanosti („nejstarších středisek vzdělanosti 
na Moravě“), například školství, muzejnictví, 
archivnictví, historiografie, písemnictví, byť 
se mělo jednat o instituce bez „ušlechtilých 
citů národních“, je balzámem na duši každé-
ho Moravana. Autor připomíná nevraživost 
a povýšenost brněnských Němců, putování 
nové miniaturní instituce po provizoriích, 
příchod odborníků do profesorského sbo-
ru, vzrůst počtu odborů, specializací, stolic 
a studentů, stavbu a zprovoznění nové škol-
ní budovy (Veveří č. 95, 1910/11), vznik 
Kounicových studentských kolejí českých 
vysokých škol v Brně (1908, 1923) a do-
pad první světové války na učení (vojenská 
služba, lazaret 1914–1918 v nové budově, 
snížení úrovně výuky). 

Oddíl Ve svobodném státě (1918–1929) 
informuje, že profesoři, kteří „spontánně při-
vítali převratné události“, učili dvojnásobek 
posluchačů (studovaly již i dívky), vešel 
v život odbor architektury (1919) a vzros-
tl chemický odbor, zalidnily se Kounicovy 
koleje a další ubytovny, že ve městě rostla 
nová učení, kam odešly některé vynikající 
osobnosti techniky (Karel Engliš, Franti-
šek Weyr, Matyáš Lerch, Bohumil Kužma, 
Bedřich Macků, Rudolf Vanýsek, Jaromír 
Sedláček, Inocenc Arnošt Bláha a Vladimír 
Mašek), její učitelé připravovali pověstnou 
Výstavu soudobé kultury v Brně (1928) 
a zásadně přispěli k jejímu mimořádnému 
úspěchu, že zůstala zachována Deutsche 
technische Hochschule in Brünn. 

Neméně působivá kapitola Konec 
krásných časů (1930–1938) rozkrývá zánik 
dynamického rozvoje školy zapříčiněný 
„nepoměrnými“ úsporami, snahy o redukci 
brněnského vysokého školství v důsledku 
velké hospodářské krize, případ profesora 
Ing. arch. Jiřího Krohy (1930–1937), hor-
livého komunisty, jenž ohrožoval dobrou 
pověst učení a jeho učitelů, udělování čest-
ných doktorátů technických věd (od 1909), 
jímž byl promován i prezident Edvard Be-
neš (1937) a technika označena jeho jmé-
nem (1937–1938, 1945–1951). Zmiňuje 
se i promoce „třináctého“ doktora honoris 
causa Jana Antonína Bati (1938, titul ško-
la odebrala 1947) a návrhu sedmičlenné 
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profesorské („odbenešovací“) komise na 
změnu názvu učiliště.

V kapitole Léta německého útlaku 
(1939–1945) se autor rozepsal o uchvácení 
brněnské obce nacisty, o uzavření techniky 
po 17. listopadu a zabrání budov, o fungo-
vání jedné laboratoře, tří výzkumných ústa-
vů a knihovny, o násilí, zatýkání, věznění, 
odboji a o obětech války.

V dalším výkladu (Zklamané naděje, 
1945–1948) se renomovaný autor dostává 
na pole, které dobře zná. Zasvěceně píše 
o obnovení výuky, o střetnutí vysokoškol-
ských studentů a dělníků Zbrojovky dne 6. 
února 1946 (aféra majora Vladimíra Šoff-
ra). Medailon tohoto schopného důstojníka 
a docenta kapitolu také uzavřel. Avšak záhy 
levicový radikalismus skončil a nastalo první 
z období „ledového dogmatu“ (Ztráta svo-
body, 1948–1950). Po komunisty provede-
ném státním převratu začaly řádit nelegální 
Akční výbory Národní fronty, byli vylučo-
váni, tak jako jinde, nepohodlní posluchači 
a učitelé a studium bylo nakonec reorgani-
zováno (zánik autonomie a akademických 
svobod, politická činnost ve škole, veřejné 
kritiky, studijní prověrka 1948/1949, stu-
dium dělnických kádrů, přijímací řízení, 
fakulty, směrná čísla, studijní kroužky, zkrá-
cení studia, brigády, zákaz majálesů apod.). 
S tím souvisel počátek tíživých padesátých 
let, kdy se škola octla bez vlastního zavi-
nění Na pokraji zániku (1950–1951). Také 
v Brně vznikly místo ústavů katedry, včetně 
kateder společenských věd (marxismu-leni-
nismu). K dusné atmosféře patřily čistky, 
tehdy již mezi členy KSČ, bylo dovršeno 
podřízení škol státnímu řízení a dohledu. 
Technice byla přidělena budova zrušené 
právnické fakulty, bylo rozhodnuto o zříze-
ní Vojenské technické akademie s využitím 
prostorových, strojních a lidských kapacit 
techniky. Z jejích zbytků vznikla okleštěná 
Vysoká škola stavitelství (VŠS). 

Nově vzniklý torzovitý útvar civilní 
techniky dospěl k Novému začátku (1956–
1958) a potýkal se s nedostatkem prostor. 
Rozhodnutím všemocné strany bylo založe-
no Vysoké učení technické s energetickou 
fakultou a fakulta lesnická se po čtyřech 
letech vrátila do tradičního svazku brněn-
ské Vysoké školy zemědělské. Staronové 
Vysoké učení technické v Brně neskomíralo 

(Budování nové školy, 1958–1962), ačkoliv 
i na něm proběhly další čistky na základě 
prověrky třídní a politické spolehlivosti 
(1958), či jím otřásl skandál na fakultě ar-
chitektury („brněnský případ“, tzv. vedlejší 
hospodářská činnost – Bedřich Rozehnal, 
Bohuslav Fuchs a další), jenž dlouho pro-
jednávaly nejvyšší stranické a státní orgány. 
Energetická fakulta se rozdělila na strojní 
a elektrotechnickou (1959). 

Do šedivého života školy patřily for-
mální „revoluční přestavba studia“ či protestní 
demonstrace v květnu 1962. Přece jen dochá-
zelo k pozvolné liberalizaci celého veřejného 
života a roztříštěná škola získala bývalý kar-
tuziánský klášter v Brně-Králově Poli (1964) 
a začala budovat želvím pochodem areál 
Pod Palackého vrchem (1967) i laboratoř 
počítacích strojů. V Kdo byl kdo na konci 
kapitoly Blýskání na lepší časy (1963–1967) 
se objevuje nechvalně proslulý profesor 
stavby měst Ing. arch. Vladimír Meduna 
(1909–1990). Nové poznatky snesl autor i o 
Bouřlivých létech 1967–1969. V dubnu 1968 
rektor Meduna odstoupil a novým byl zvolen 
opět profesor vodního hospodářství Dr. Ing. 
Vilibald Bezdíček, DrSc. (1906–1991). Byla 
zrušena kádrová oddělení a přijímací řízení, 
reorganizována výuka marxismu-leninismu 
a ustaveny rehabilitační komise. Avšak záhy 
bylo vše opuštěno, oběti byly marné, zvítězily 
sovětské pokyny. Nastal Nenormální život za 
normalizace (1969–1989). Do čela školy zno-
vu nastoupil Ing. arch. Meduna (1970–1976) 
a se spolupracovníky rozpoutal pronásledo-
vání politicky nepohodlných osob. Tituly 
a medaile získávaly opory konsolidačního 
procesu. Připomíná se rovněž vznik fakul-
ty technologické v tehdejším Gottwaldově 
(1969) a zpožďování výstavby areálu Pod 
Palackého vrchem v Brně.

Zhroucení komunistického režimu, tzv. 
sametová revoluce a protestní akce studen-
tů se popisují v kapitole Hledání nových cest 
(1989–2009). K tomu pak mimo jiné i vole-
ní rektoři techniky (Arnošt Hönig, Emanuel 
Ondráček, Petr Vavřín, Jan Vrbka, Karel 
Rais), rehabilitace, vracení budov a vznik 
nových fakult. Knihu uzavírá seznam pra-
menů a literatury a jmenný rejstřík. 

Přiložené DVD obsahuje množství 
materiálu ve výborné kvalitě: a) Sólo pro 
techniku (dokumentární film, 28 minut, re-
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žie Zora Cejnková, hovoří také Jiří Pernes), 
b) Příběhy vynálezů (dokumentární film, 
58 minut, režie Z. Cejnková), c) Význam-
ná data ve fotografiích, d) Škola (Insignie, 
Stručná historie fakult), e) Učitelé a studen-
ti (Rektoři, Síň slávy, Studentský život).

Autorovi snadno odpustíme nepřesnosti 
(v poznámkách pod čarou jsou chyby; pro-
blémy s velkými písmeny v textu; biogramy 
významných profesorů, zařazované na kon-
cích kapitol, nejsou tak promyšleny a vyci-
zelovány jako text; jmenný rejstřík odkazuje 
na chybné stránky, což vzniklo jistě posunem 
po dodatečném zařazení značného množství 
obrázků), pokud je vyvažuje literární leh-
kostí, spádem, vtipem, citacemi zajímavých 
úryvků. Zveřejnil případy zbabělých postojů 
instituce a jejích profesorů, odebíráním čest-
ných doktorátů a titulů počínaje a režimním 
patolízalstvím konče. Do textu zařadil zdařilé 
černobílé a barevné fotografie, z nichž mno-
hé jsou publikovány poprvé. Publikaci ocení 
odborník i zájemce z řad širší veřejnosti. To 
si jistě spisovatel a historik Pernes přál a to 
se mu také povedlo.

 Gustav Novotný – Alžběta Skákalová

Peter S o k o l o v i č :  Hlinkova gar-
da 1938–1945
Bratislava, Ústav pamäti národa 2009, 557 s., 
ISBN 978-80-89335-10-7

Slovenský Ústav pamäti národa (ÚPN) 
se v posledních letech systematicky věnu-
je výzkumu období Slovenské republiky 
1939–1945, což část odborné i laické ve-
řejnosti oceňuje, nicméně nedávno se také 
objevily námitky, zejména z řad historiků 
Historického ústavu SAV, hovořící o tom, 
že někteří mladí badatelé z ÚPN podléhají 
ideologii „neoľudáctví“. Možná i z tohoto 
hlediska má recenzovaná publikace jistou 
„přidanou hodnotu“ atraktivity. Mladý au-
tor, pracovník Sekce vědeckého výzkumu 
ÚPN, se poprvé pokouší komplexně za-
chytit problematiku Hlinkovy gardy (HG) 
– jednoho z nejrozporuplnějších témat mo-
derních slovenských dějin.

Autor se zabýval problematikou HG 
v několika studiích, v nichž soustředil po-
zornost zejména na aspekty působení HG 
v Trnavě a okolí. Recenzovaná monografie 
má ambice komplexního celoslovenského 

záběru, přičemž autor kromě řady pramenů 
uložených v slovenských a českých archiv-
ních institucích využil i materiály z Bundes-
archivu Berlin, fondu R 70 Slowakei.

V úvodu autor seznamuje s kořeny 
a předpoklady vzniku HG, jež spatřuje 
v politickém klimatu předválečné ČSR, 
poznamenané centralismem a ideologií 
čechoslovakismu. Již v Rodobraně, před-
chůdkyni HG, vzniklé ve dvacátých letech, 
se objevovaly tendence sympatií k italské-
mu fašismu, ale zároveň akcentovala (po-
chopitelně vedle autonomie Slovenska) 
křesťanskou orientaci, což ostře kontras-
tovalo s českými fašisty. Rodobranecké 
myšlenky oprášil v roce 1938 Alexander 
Mach. Především na podzim 1938 souvisel 
rozmach HG rovněž s reakcemi na defé-
tistické nálady, selhání československého 
politického systému a mezinárodní situaci, 
jež se nevyvíjela pro ČSR příznivě. Čím 
dál více bylo v té době možno sledovat 
napojení nově vzniklé HG na struktury 
Hlinkovy Slovenské ľudové strany (HSľS). 
Po vyhlášení slovenské autonomie byla 
HG úzce napojena na nově zformované 
národní výbory, jejichž úkolem bylo mj. 
udržování pořádku, avšak ve skutečnosti 
to byly právě ony, kdo podněcoval proti-
české a protižidovské akce. Radikalizace 
HG zaskočila i jejího hlavního velitele 
Karola Sidora a jeho tehdejšího zástupce 
A. Macha, který se dostal do čela HG po 
Sidorově rezignaci po 14. březnu 1939.

Po vzniku samostatného Slovenska 
vidí autor HG jako prvek spojující sloven-
ský sociální a národní radikalismus. Zajíma-
vé je zjištění, že v tomto aspektu nehrála až 
tak důležitou roli politická minulost členů 
HG – najdeme zde i bývalé komunisty. 
Právě konjukturalismus a úloha „výtahu 
ke kariéře“ způsobila podle autora morální 
degradaci HG, která ji poškozovala v očích 
části národa. Sokolovič nepopírá existenci 
idealismu u části členstva HG, nicméně 
konstatuje, že „vedenie HG sa z gardy snažilo 
spraviť radikálnu protižidovskú organizáciu 
usilujúcu sa o presadenie v štáte na úkor jeho 
umiernených predstaviteľov“, a připomíná, 
že HG často překračovala své kompetence 
i zákony. Známý je například velmi rezer-
vovaný postoj k HG, řečeno eufemisticky, 
prezidenta Jozefa Tisa.
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Účast příslušníků HG v polském taže-
ní, Malé válce i tažení do Sovětského svazu 
byla spíše marginální, což (mimo jiné) roz-
hodně nepřispělo k dobrým vztahům HG 
vůči slovenské armádě. Podobně napjaté 
byly i vztahy s četnictvem.

Velké ambice a značná očekávání HG 
se upínaly k situaci po salzburských jedná-
ních v létě 1940, kdy se německou protekcí 
prosadilo „nacionálně socialistické“ křídlo 
slovenské politiky, tradičně spojované 
s osobami V. Tuky a A. Macha. Následná 
historie HG je spojena se jménem náčelníka 
Otomara Kubaly a s činností německého 
poradce SS-Obersturmbannführera Viktora 
Nagelera, který se snažil v HG implantovat 
do velitelských kurzů, výcviku a struktury 
HG příslovečnou německou systematičnost. 
Zdá se však, že přesto všechno se gardistic-
ké posalzburské ambice nenaplnily.

Činnost HG od vypuknutí SNP do 
konce války je především poznamenána 
zformováním Pohotovostních oddílů HG, 
jejichž účast na represivních akcích proti sku-
tečným či domnělým odpůrcům slovenského 
ľudáckého režimu je dodnes předmětem 
diskusí. Autor konstatuje, že Němci „žiadali 
od nich najmä pomoc pri protipartizánskych 
akciách, zaisťovaní Židov, pričom sa gardisti 
preukázateľne v mnohých prípadoch účastnili 
i na vraždách … asistovali pri popravách a per-
zekúciách miestneho obyvateľstva, ako to bolo 
napríklad v Kremničke či Nemeckej“. 

Po válce mnoho gardistů, kteří se 
evakuovali před Rudou armádou, zůstalo 
v emigraci, jiní se stali objektem pováleč-
ného retribučního soudnictví. 

Autor předložil čtenářům velmi ze-
vrubnou monografii. Poměrně značný pro-
stor je věnován vývoji organizační struktury 
HG. 87 stran příloh nabízí řadu fotografií, 
tabulek, schémat a reprodukcí dobového 
tisku. Zde bych rád upozornil na jmenné 
seznamy župních a okresních velitelů HG 
(s. 488–492), jejichž databázi nabízejí rov-
něž webové stránky ÚPN (www.upn.gov.
sk/hlinkova-garda). Snaha o předložení 
vyčerpávajících informací vede možná v jis-
tých okamžicích k menší přehlednosti, resp. 
k opakování již řečeného, nicméně troufám 
si tvrdit, že některé záměry, s nimiž vzni-
kala, monografie dozajista splnila – stala se 
kvalitním základem pro budoucí výzkum 

a snad i pomohla odstranit tradovaná his-
torická klišé kolem HG. 

Radek Mikulka 

Jana P á v o v á :  Demagog ve služ-
bách strany. Portrét komunistického po-
litika a ideologa Václava Kopeckého
Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 
2008, 192 s., ISBN 978-80-87211-09-0

Jméno Václava Kopeckého, šéfideo-
loga Komunistické strany Československa, 
„sběratele“ nejrůznějších státních a stranic-
kých funkcí a zároveň velmi rozporuplné 
osobnosti komunistického hnutí není pro 
mnoho profesionálních historiků i laickou 
veřejnost neznámé, byť se více méně ob-
jevuje jen v souvislosti s některým z jeho 
veřejných působení, např. ve funkci minis-
tra informací. Proto je jistě potěšitelné, že 
nepočetnou literaturu o nejvýznamnějších 
představitelích KSČ (jmenujme alespoň 
práci Jiřího Knapíka o Gustavu Barešovi či 
Karla Kaplana a Pavla Kosatíka o Gottwal-
dových mužích) obohatila publikace histo-
ričky Jany Pávové, která původně vznikla 
jako diplomová práce obhájená na Ústavu 
českých dějin Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v roce 2008. Autorka se snažila na 
základě kriticky interpretovaného množství 
především archivních dokumentů, doplně-
ných sekundární literaturou, dobovým tis-
kem a tištěnými dokumenty vylíčit mnoho-
vrstevnaté životní a politické osudy Václava 
Kopeckého od jeho narození v roce 1897 
až do smrti v roce 1961. Použila značné 
množství citací archivního materiálu, které 
velmi vhodně a navíc působivě doplnilo 
vlastní vyprávění. Autorka v úvodu sama 
označuje osobnost Kopeckého za široké 
téma, jehož pole působnosti se neome-
zovalo na jeden aspekt, ale rozebíhalo se 
do mnoha oblastí. Každá z těchto oblastí, 
soudí Pávová, by vydala na samostatnou 
práci. Jejím cílem však nebylo věnovat se 
některým z těchto životních etap, ale spíše 
ukázat komplexnější pohled i s vědomím 
toho, že tento pohled „s sebou jistě přináší 
možná rizika v podobě nepříliš hlubokého a zo-
becnělého podání jednotlivých aspektů dráhy 
zkoumaného politika a jeho životních úseků“ 
(s. 6). Lze říci, že tento pohled byl i přes 
uvedená rizika správný a práci nikterak ne-
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ublížil, právě naopak. Pávová se obešla bez 
jednostranných soudů, černobílého vidění, 
zesměšňování a zažitých klišé, a přinesla tak 
vyvážený pohled na kontroverzního politi-
ka, představitele tvrdého jádra uvnitř vede-
ní KSČ, zapřísáhlého stalinistu, kterého jen 
vnější okolnosti nutily ke změnám názorů 
a postojů. 

Dobu Václava Kopeckého lze bez nad-
sázky označit za dobu existence a činnosti 
vlastní KSČ se všemi negativy i pozitivy, jak 
nás o tom přesvědčuje Pávová ve své práci 
rozdělené do pěti kapitol podle životních 
osudů hlavního protagonisty, které se více 
či méně kryly s vývojem komunistické stra-
ny (hlavní mezníky představují roky 1938, 
1945, 1948, 1956). Důraz kladla autorka 
na léta 1938–1961, kdy Kopeckého hvěz-
da nejprve stoupala strmě vzhůru, aby od 
roku 1956 nejdříve pomalu pohasínala, až 
v letech 1960–1961 zhasla úplně. Nelze 
však říci, že by si nevšímala předcházejících 
Kopeckého životních a politických osudů, 
i zde se jí podařilo uveřejnit vůbec poprvé 
mnoho nového, jen rozsah není tak velký, 
což však zapříčinil především nedostatek 
relevantních pramenů. Každá kapitola je 
doplněna kvalitní obrazovou přílohou, v zá-
věru knihy nechybí příloha vybraných do-
kumentů (mohlo jich být uveřejněno více), 
jmenný rejstřík, seznam použitých pramenů 
a literatury a anglické resumé. Kladem uve-
dené publikace je rovněž použitý křídový 
papír, na kterém byla práce vytištěna.

V první kapitole se autorka věnuje 
období mezi rokem 1897, kdy se dne 27. 
srpna v Kosmonosech (okr. Mladá Boleslav) 
Václav Kopecký jako v pořadí třinácté dítě 
narodil, a rokem 1938, kdy přišel jako po-
litický exulant do Moskvy. Pávová sleduje 
Kopeckého mládí, vstup do sociálnědemo-
kratické organizace mládeže v Praze, pře-
rod sociálního demokrata v přesvědčeného 
marxistu a vstup do KSČ v roce 1921, re-
daktorskou práci pro stranický tisk, podíl 
Kopeckého na bolševizaci strany a jeho 
vstup do úzkého stranického vedení, půso-
bení ve funkci prvorepublikového poslance 
a práci uvnitř KSČ. Vyvrcholením této kapi-
toly jsou Kopeckého osudy v krizovém roce 
1938, který se završil jeho odchodem do 
moskevského exilu. Důležitou životní etapu 
tvořily pro Kopeckého léta 1938–1945, na 

jejichž pozadí Pávová vykresluje jednotlivé 
osobnosti (a zároveň exulanty) českosloven-
ského komunistického hnutí a vztahy mezi 
nimi. Svoji pozornost však věnuje hlavně 
Kopeckého činnosti v SSSR, kdy opět při-
náší nové informace, opřené o dosud ne-
publikované archivní prameny. Velmi dů-
ležitá byla pro Kopeckého léta 1945–1948, 
kdy se rozhodovalo o dalším politickém, 
hospodářském a společenském směřování 
Československa. Již v této době lze hovořit 
o kumulaci státních a stranických funkcí, 
které pak Kopeckého provázely po celý 
zbytek života. Lze říci, že si v zisku nových 
funkcí liboval, a že mu byly ušité takříkajíc 
přímo na míru. Pávová si především všímá 
Kopeckého úlohy v čele ministerstva infor-
mací, stejně jako jeho politických názorů 
a postojů, které nebyly prosty značného pa-
tolízalství především vůči Gottwaldovi. Ná-
sledující léta 1948–1956 představují vrchol 
Kopeckého politické kariéry. Pávová uka-
zuje Kopeckého v roli šéfideologa strany, 
který nešetřil mnohdy značně jadrným (a 
pokleslým) jazykem domnělé i skutečné ne-
přátele nového režimu, jeho osobní podíl na 
rozpoutání a samotném průběhu nechval-
ně proslulých politických procesů a líčí jej 
také jako člověka, kterému bylo heslo „Se 
Sovětským svazem na věčné časy a nikdy 
jinak“ vším, a který nekriticky přijímal vše, 
co ze země Sovětů přicházelo. Jeho nekri-
tický obdiv a věrnost až za hrob myšlenkám 
socialismu a komunismu mu tak na jedné 
straně vytvářely síť domnělých i skutečných 
přátel (nejen z řad jeho politických spolu-
pracovníků, ale především z řad „pracující 
inteligence“) a hlavně celou řadu nepřátel, 
kterým byl svým postojem přímo odpor-
ný. Do očí se mu to však nikdo neodvážil 
říct. Poprvé se na něj kritika snesla teprve 
po odhalení Stalinova kultu osobnosti na 
XX. sjezdu KSSS v únoru 1956. Ta byla 
s ohledem na jeho předcházející politické 
postoje velmi zdrcující a pro Kopeckého 
znamenala zásadní zlom. Od té doby byl 
již jen osamělým bojovníkem, který se však 
snažil i nadále třímat v ruce prapor započaté 
revoluce a dále a o to důsledněji bojovat za 
vítězství socialismu v Československu. Čás-
tečně se mu za změněných mezinárodně 
i vnitropolitických podmínek dařilo – před-
stavoval jakéhosi pohrobka právě skončené 
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Stalinovy éry. Své názory však již nedával 
najevo tak okázale hrubým způsobem, což 
bylo zapříčiněno jeho věkem a vnějšími 
okolnostmi. Kopeckého politická i životní 
dráha skončila 5. srpna 1961. Urna s po-
pelem starého a zasloužilého člena strany 
byla uložena v Národním památníku na 
Vítkově vedle uren jeho životních vzorů, 
mj. Klementa Gottwalda. 

Václav Kopecký zosobňoval poměrně 
dlouhou éru československých dějin, které 
výrazným způsobem spoluovlivňoval. Nejen 
jeho politické názory byly důležitým sym-
bolem tohoto období, ale i jeho osobnostní 
a lidské předpoklady, mezi které Jana Pávo-
vá klade houževnatost, pracovní nasazení, 
ambicióznost, zároveň však podlézavost, 
nekritičnost, nesnášenlivost. Jak autorka 
píše, „bez kritického rozboru osobních – a osob-

nostních – momentů v politické kariéře Václava 
Kopeckého by monografie … postrádala důleži-
tý pilíř“ (s. 157). A o ten se zajisté autorka 
důsledně opírala. 

Janě Pávové se podařilo napsat biogra-
fii muže, který byl ve své době synonymem 
vlastní KSČ, a zároveň ukázat jeho mno-
hovrstevnatý život, který nebyl prost nej-
různějších překvapení, strmých vzestupů, 
ale také neméně strmých pádů, viditelných 
i téměř nepoznaných rozporů, absurdit 
i vyložených zločinů (ty jsou právě u něj 
nejvíce patrné v jeho účasti na politických 
procesech). Do budoucna si lze jen přát, 
aby ve svém dobře započatém díle pokra-
čovala, a aby se tak čtenáři v blízké budouc-
nosti dozvěděli více o některých aspektech 
Kopeckého osudů, které nemohla v dané 
práci šířeji rozvinout.  Radek Slabotínský
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Iglaviensia. František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků
Jihlava, Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava a Sta-
tutární město 2010, 463 s., ISBN 978-80-86931-49-4

Počátkem letošního roku oslavil František Hoffmann v plné svěžesti 
neuvěřitelné životní jubileum. Jelikož jedna z Hoffmannových důležitých 
životních etap (léta 1950–1970) je spojena s jeho působením v jihlavském 
archivu a načas také tamějším muzeu, připomnělo si město Jihlava, jehož 
je jmenovaný čestným občanem, a zároveň i jeho mateřský archiv (dnes 
složka Moravského zemského archivu v Brně) toto vzácné jubileum. Za 
redakce Petra Dvořáka připravily uvedené korporace v podstatě komplexní 
výbor studií, článků a komentovaných bibliografií z pera F. Hoffmanna 
týkajících se Jihlavy jako významného moravského královského a horního 
města, s nímž jmenovaný jubilant spojil na dlouhá léta svůj osud a které, 
jak sám podotýká, je mu stále milé a rád se do něj vrací. 

Po úvodní slovech Ivana Hlaváčka, rekapitulujících stručně profesní 
kariéru jubilantovu a oceňujících po právu kromě jeho výsostné píle a eru-
dice také jeho zásadové postoje ve vypjatých životních situacích, následuje 
rekapitulace z pera samotného oslavence, nazvaná lakonicky Vzpomínka 
nehistorikova – jak se kromě jiného čtenář dozvídá, nebýt uzavření českých 
vysokých škol za druhé světové války, byl by jubilant jistě úspěšně ukončil 
vysokoškolské právní vzdělání a naše historiografie by tak nejspíše zůstala 
ochuzena o Hoffmannův vědecký přínos na poli historických věd. 

Hoffmannovy osobní vzpomínky odhalují jeho peripetie v profesním 
životě dané tím, že svá poválečná studia, tehdy již filozofické fakulty pražské 
univerzity (obor filozofie, sociologie a historie) a návdavkem i specializova-
né Archivní školy, spadalo do neblahých 50. let, kdy začala být pro osobní 
„kariérní vzestup“ rozhodující politická angažovanost a nikoli odbornost. 
A jelikož F. Hoffmann odolával svodům vstupu do všemocné a jediné 
komunistické strany, vše nasvědčovalo tomu, že jeho profesní směřování 
bude touto zásadovostí poznamenáno. Bez sentimentu, ale o to působivěji 
jubilant nastiňuje na pozadí obecného dění, jak jej jakési vyšší řízení osudu 
nejprve zaválo do Jihlavy a v 70. letech, kdy se v důsledku své statečné 
manifestace nesouhlasu se vstupem „spřátelených vojsk“ na naše území 
dokonce načas stal nezaměstnaným, zase z Jihlavy, se kterou se už za dvacet 
let svého působení sžil, jejíž archiv (od roku 1950 rozšířený na okresní) 
vzorně uspořádal a spravoval a kde také založil rodinu, pro změnu do Prahy, 
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a to do rukopisného oddělení tehdejšího ústředního archivu ČSAV, trefně 
nazývaného Václavem Vojtíškem „salonem zavržených“. 

Čtenář se dozví mnohé zajímavosti o osobách, se kterými přicházel 
F. Hoffmann do styku a stane se mu zřejmým, že byli i tací, kteří přes 
všechnu dogmatičnost doby byli schopní ocenit jeho široké znalosti a pro-
fesní předpoklady, což jubilantovi nakonec dovolilo se ctí proplouvat mezi 
Scyllou a Charybdou, byť za cenu jistého osobního nepohodlí. Zasvěcení 
ovšem vědí, že mnohé ze svých zásadních publikací a edic mohl zveřejnit 
až po obratu politických poměrů v roce 1989.

Pomineme-li ve výboru zveřejněné popularizační a příležitostné člán-
ky, které ale mají svůj půvab v bezprostřední výpovědi o dané době a dále 
komentované Hoffmannovy bibliografie o Jihlavě a Jihlavsku, musíme při-
pomenout alespoň přehledně oddíl jeho zásadních statí a studií k Jihlavě, 
které byly dotud porůznu roztříštěny v různých časopisech, sbornících 
a příležitostných publikacích. Připomeňme zároveň, že ačkoli jsou tyto 
práce redakčně oproti podkladu upraveny jen minimálně, neztrácejí díky 
preciznosti zpracování nic ze své hodnoty a jsou tedy i pro současné bada-
tele stále aktuální. Výčtem jde o tyto studie a statě: Co dala Jihlava našim 
zemím; Jihlava v první polovině 15. století. Topografická studie k modelu Jihlavy 
pro Krajské muzeum v Jihlavě; Z historie budovy jihlavského divadla; Jednání 
o kompaktáta v Jihlavě; Měnové poměry v Jihlavě v první polovině 15. století; 
Brněnská statuta střeleckého bratrstva sv. Sebastiána z roku 1499 (dodejme, 
že podpůrně využitá v Jihlavě); Jihlavský městský stavební řád z roku 1270; 
Skladby ke sv. Prokopu v jihlavském misálu; Mincmistři Přemysla Otakara II.; 
Mincmistr Eberhard a studie zveřejněná spolu s Ivo Hlobilem Barokní freska 
přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty z doby 
před rokem 1436. Už jen názvy studií a statí jsou přesvědčivým dokladem 
širokého spektra výzkumného zájmu jejich zpracovatele.

Pozornému medievistovi jistě neujde, že v tomto výčtu chybí význam-
ná stať Candela rhetoricae. Fikce a skutečnost v předhusitské příručce rétoriky 
(původně Studie o rukopisech 21, 1982), která je skvělým přínosem nejen 
k poznání úrovně výuky na jihlavské městské škole na počátku 15. sto-
letí, ale také zároveň k poznání tehdejší městské intelektuální elity. Tato 
studie bude totiž spolu s dalšími věnovanými problematice kodikologie, 
jejímž předním reprezentantem se F. Hoffmann stal po svém zmíněném 
přechodu do Prahy do rukopisného oddělení Ústředního archivu ČSAV, 
zveřejněna v samotném sborníku, paralelně připravovaném jeho kolegy 
z tohoto výzkumného okruhu. 

Anotovaný výbor studií a článků je doplněn soubornou bibliografií 
prací Františka Hoffmanna obrazovou přílohou sestávající z 26 barev-
ných a černobílých reprodukcí zásadních středověkých archiválií a jiných 
artefaktů k starší jihlavské historii. Vlastní text je doprovozen několika 
reprodukcemi obrazů akademického malíře Gustava Kruma, dlouholetého 
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přítele jubilantova, který umělec vytvořil podle Hoffmannových námětů 
jako ilustrační doprovod k cyklu Obrazy z historie Jihlavy. 

I po formální stránce jde tedy o velice reprezentativní publikaci, 
která „dělá čest“ stále stejně skromnému jubilantovi a není pochyb, že 
zainteresovaní si nenechají ujít příležitost k jejímu zařazení do svých 
knihoven. Jubilantovi lze tedy z celého srdce popřát ještě mnoho dalších 
let vyplněných cílevědomým badatelským úsilím, jež je natolik k užitku 
celé historické obci.  Ludmila Sulitková

*

Luděk G a l u š k a  –  Pavel K o u -
ř i l  –  Jiří M i t á č e k  (edd.): Vý-
chodní Morava v 10. až 14. století
Brno, Moravské zemské muzeum – Archeolo-
gický ústav AV ČR 2008, 336 s., ISBN 978-
80-7028-319-6

Východní Morava nepředstavuje pev-
ně vymezený region, území s hranicemi, 
jejichž průběh by se ustaloval po několik 
staletí. Editoři nedávno vydaného svazku 
věnovaného osudům krajiny dolního Po-
moraví také raději rezignovali na pokusy 
o pregnantní stanovení geografické oblasti 
svého zájmu a o to větší prostor ponecha-
li autorům jednotlivých příspěvků. Území 
východní (či možná spíše jihovýchodní) 
Moravy je tak více definováno tematickou 
osou dvaadvaceti studií z pera archeologů 
a historiků než mechanickým lpěním na 
postižení veškerého dění v přesně vyme-
zených hranicích. Studie časově rozkročené 
mezi zánikovým horizontem mojmírovské-
ho státu a obdobím vrcholného středověku 
zohledňují klíčové body vývoje regionu: 
rozklad velkomoravských center a jeho 
následky, ustalování přemyslovsko-arpá-
dovské hranice a proměnu sídelní struktury 
v průběhu 13. a 14. století. Editorům se 
podařilo přetavit sérii příspěvků do podoby 
celku, v němž na sebe plynule navazují ma-
kety zasazující vývoj regionu do kontextu 
nejstarších osudů českého státu s dílčími 
sondami mapujícími některý z dílčích feno-
ménů (např. pečeti velehradských opatů či 
oběh nejstarších mincí). 

Rezignujeme-li na pokus o mechanic-
ké charakterizování všech otištěných studií, 
nemůžeme pominout několik aspektů, díky 
nimž si předkládaný svazek zaslouží naši 

pozornost. Úvodní příspěvky, zaměřené 
především na osudy kdysi prosperujících 
velkomoravských sídlišť po zániku moj-
mírovského státu, se na podkladě arche-
ologických výzkumů přihlašují k tezím 
o přežívání určitých forem protostátních 
struktur ve zdejším prostředí i po fatálním 
maďarském vpádu do Poddunají. Přes do-
klady demografické krize a opuštění rozsáh-
lých sídelních areálů ve prospěch menších 
jednotek nacházejících se často na jejich 
okraji přežívala v prostoru Starého Města 
(L. Galuška) či Mikulčic (P. Kouřil) část 
moravské nobility. Těžiště osídlení se tak 
sice posunulo více k bezpečnějšímu seve-
ru (olomoucké centrum), ale „Moravané“, 
tak jak o nich hovoří prameny počátku 11. 
století, dokázali vystupovat do určité míry 
nezávisle. Zlom nastal až v době expanze 
přemyslovského státu v éře knížat Oldři-
cha a Břetislava, ale i tito Přemyslovci se 
bezpochyby opírali o spolupráci s místní 
nobilitou ve větší míře, než se tradovalo ve 
starší literatuře. Jeden z důvodů vzájemně 
výhodných vazeb představovala i neklidná 
moravsko-uherská hranice, jež se teprve 
postupně ustalovala v prostoru tzv. Lucké-
ho pole (J. Mitáček) mezi tokem Moravy 
a Váhu. Obě strany se přitom pokoušely 
o zajištění či případně rozšíření své domény 
na „území nikoho“. Jak připomíná Libor 
Jan, páteří české obranné linie se stala hra-
diska v Břeclavi, Hodoníně a Spytihněvi, 
postupně nahrazovaná moderními hrady. 
Snaha o zabezpečení hranice stála patrně 
i v pozadí založení velehradského kláštera 
a později (na jeho pozemcích a s pomocí 
klášteru podléhajících poddaných) i lokace 
Uherského Hradiště. Účast české a morav-
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ské šlechty na zajištění hraničního pomezí 
tento autor nevnímá jako výraz oslabení pa-
novníka nebo dokonce výraz jeho nezájmu 
(M. Plaček), ale naopak jako jeden z ob-
vyklých nástrojů vzájemně výhodné spo-
lupráce panovníka a předáků významných 
rodů. Ostatně analogický model použili pře-
myslovští panovníci i při zajišťování jiných 
hraničních území. V polovině 13. století si 
tak česká strana dokázala v prostoru (jiho)
východní Moravy udržovat strategickou 
a sídelní iniciativu potvrzenou posunem 
hranic na úkor Uher.

Vnímání česko-uherského pomezí jako 
„confinia“ se ve skladbě předkládaného 
svazku odrazilo v mimořádné pozornosti 
věnované fortifikacím a městským lokacím. 
Z tohoto proudu vybočují úvahy věnované 
roli zdejších měst (především Hodonína) 
jako vstupní brány pro cesty českých pa-
novníků do Uher (R. Antonín – T. Borovský 
– D. Malaťák) a úvahy o pokusech využít 
symbolický kapitál přisouzený Velehradu 
pro politické záměry přemyslovských pa-
novníků či v přenesené podobě i lucem-
burských králů (M. Wihoda). Pozornost, 
jakou editoři věnovali proměně sídelních 
struktur Dolního Pomoraví, je v mnohém 
příkladná, zvláště pozitivně lze chápat i při-
zvání slovenských autorů mapující některé 
ze zmiňovaných fenoménů z „druhé strany“ 
česko-uherské hranice. Na druhou stranu 
si nelze neodpustit výtku, že zcela stra-
nou zůstala například zdejší síť zemských 
cest. Krom zmínek o místech vybírání cel 
na obou stranách hranice (nejvýrazněji 
R. Procházka) roztroušených po jednotli-
vých studiích tak editoři ponechali stranou 
hospodářský rozměr sledovaného regionu. 
I přes výše řečené se však do rukou čtenářů 
dostává nakladatelský počin hodný násle-
dování. Martin Čapský

Středověká města na Moravě a v soused-
ních zemích
Edd. Peter Futák, Miroslav Plaček, Marek Va-
řeka. Ostrava, Město Hodonín a Masarykovo 
muzeum v Hodoníně ve spolupráci s vydava-
telstvím Repronis 2009, 176 s. + čb vyobr. 
v textu, ISBN 978-7329-222-5

Hodonínské zasedání na konci dubna 
2008 se konalo u příležitosti 780. výročí pri-

vilegia královny Konstancie, které je ovšem 
zpadělané a rozhodně nevzniklo roku 1228, 
ale nejspíše až po polovině 30. let 13. sto-
letí, jak akcentuje v jednom z úvodních 
příspěvků o počátcích města Peter Futák 
(1236–1237, resp. 1238) či v závěrečné sta-
ti o celkových počátcích měst v zemi Mar-
tin Wihoda. Osobně se ostatně domnívám, 
že celou situaci kolem falza zcela výstižně 
objasnil již Mojmír Švábenský v publikaci 
Hodonín. Minulost a socialistická přítomnost 
města. Brno 1979, s. 36–43. Vstupní článek 
sborníku náleží nejstarší uherskohradišťské 
městské knize (autorka Magdalena Čoup-
ková). Ale ještě zpět k článku P. Futáka. 
Vhodně upozorňuje na dřívější schema-
tické vnímání tzv. břetislavských hradů 
jako zástupných lokalit za staromoravská 
centra, pak ale nekriticky přejímá starší, již 
vyvrácený názor o Přemyslem Otakarem I. 
dosazených prokurátorech, kteří měli kon-
trolovat markraběte Přemysla (s. 28). Šlo 
o správní úředníky zeměpanské domény, 
viliky, kteří se vyskytují před i po markra-
běti Přemyslovi a označení procurator regis 
je jen jedno z možných. U potenciální dcery 
Přemysla O. I. a Konstancie Blaženy-Vile-
míny měla být spíše citována Polcova hod-
notná práce o sv. Anežce, kde se nacházejí 
relevantní informace, než Hladíkovy dějiny 
tišnovského kláštera, a u okolností vzniku 
domu cisterciaček Porta coeli zase chybí 
cenné práce Jiřiny Joachimové-Votočkové. 
Poznání nepochybně obohacují pohledy ze 
slovenské strany, Martin Hoferka stručně 
pojednává o osídlení severního Záhoří do 
14. století na podkladě písemností, vztahům 
Skalice s Moravou především v pozdním 
středověku se věnuje Antonín Konečný 
a Ján Lukačka sleduje kontakty Hodoní-
na s dnešním západním Slovenskem ve 
14. a na počátku 15. století. Otázky nej-
starších poměrů v Břeclavi probírá Emil 
Kordiovský, zjišťuje faktickou nemožnost 
lokalizace původního břeclavského kostela 
nacházejícího se zřejmě někde v prostoru 
předhradí, který byl významným již ve 12. 
století (není příliš vhodné jej nazývat kos-
telem arcijáhenským, protože arcijáhenské 
okrsky byly sice pojmenovány po několika 
nejvýznamnějších kostelech, ale arcijáhni 
u nich nesídlili). O archeologické situaci 
na Masarykově náměstí v Břeclavi se zmi-
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ňuje František Kostrouch. Spíše otázky než 
řešení přináší v některých bodech příspě-
vek Jiřího Mitáčka o založení Uherského 
Hradiště. Castellum v Kunovicích z listiny 
podkomořího Alberta ze Zdounek z roku 
1297 stěží mohlo být opevněním klášter-
ního Veligradu (Starého Města), termín 
castellum by tam musel posloužit pro snad 
valovovou či palisádovou ochranu sídliště 
nižšího statutu, což považuji za vyloučené. 
Že by k obnově fortifikace došlo z iniciativy 
Uherskému Hradišti nepřátelských Kunov-
janů v letech 1297–1301 je též nepravděpo-
dobné, spor byl veden především klášterem 
a městem, nikoli nějakými vzbouřenými 
usedlíky; podobné konstrukty do vážných 
úvah nepatří. Ostatně i v listině krále Jana 
z roku 1325, který rozhodl o likvidaci for-
tifikace, je užit termín munitio, odpovídající 
v zásadě dřívějšímu termínu castellum; šlo 
tedy o tvrz či hrádek. Co se týká známé 
komise z let 1257 a 1258, jejímiž členy 
byli krom biskupa Bruna olomoucký ko-
morník Pardus, jeho bratr Sudomír, soudce 
Jan z Višňového, Jindřich z Lichtenštejna 
a Vilém z Hustopečí, tak ta skutečně nepl-
nila roli lokační, ale ani rozhodčí v probí-
hajícím sporu, jak naznačuje Mitáček, jejím 
úkolem bylo zamezit možným škodám na 
klášterním majetku a dohlédnout na trans-
fery královských a klášterních poddaných 
(CDB VI-1, č. 136, 156). O nějakém sporu 
tam vůbec není řeč. Není ani zřejmé, proč 
autor víceméně přejímá názor A. Verbíka 
(Uherské Hradiště. Dějiny města. Brno 1981, 
s. 94) o Vilémovi z Hustopečí jako pravdě-
podobném lokátorovi města (s. 115, 118), 
když jeho členství v panovníkem sestave-
né dohlížecí a odškodňovací komisi tuto 
činnost spíše vylučuje (Vilémova pravdě-
podobná kolonizační aktivita na Zlínsku je 
slabou indicií). V textu listiny z 15. října 
1257 nelze najít žádnou zmínku o osvo-
bození města od zvláštní berně, naopak se 
tam hovoří o areálních platech a povinnosti 
platit generální berni. 

Osvěžujícím způsobem působí příspě-
vek Miroslava Plačka o rybářských ulicích 
v Pomoraví a Podyjí i jeho úvahy o vývoji 
Valtic/Feldsbergu v nejstarších dobách 
v souvislosti s dalšími rakouskými lokalita-
mi. Závěrečné Wihodovo shrnutí nejstarších 
lokací ukazuje na autorův hluboký a dlou-

holetý zájem o problematiku. Sborník je do-
kladem živého zájmu o minulost městských 
lokalit především na jihovýchodní Moravě, 
nicméně lokální pohled by bylo třeba v ně-
kterých případech obohatit o komplexnější 
vnímání problematiky. Libor Jan

Milan T i c h á k :  Olomouc rodu žen-
ského
Olomouc, Burian a Tichák 2009, 176 s., ISBN 
978-80-87274-03-3

Ta Olomouc, nebo ten Olomouc? Ne-
tradičně otázkou začíná publikace Milana 
Ticháka Olomouc rodu ženského, která tím 
může evokovat pojednání spíše jazykovědné 
než historické. Kniha se však soustřeďuje 
především na moderní dějiny moravského 
města s důrazem na významné ženy, kte-
ré zde působily. Zájem Milana Ticháka se 
v tomto ohledu nevymyká z jeho dosavad-
ního vytčeného směru. Autor několika po-
pulárně naučných prací o historii Olomouce 
– např. Vzpomínky na starou Olomouc, Pa-
měť olomouckých předměstí – připojil další 
střípek do své publikační mozaiky. Proč se 
jeho zájem tentokrát stočil na zajímavé či 
slavné postavy Olomouce rodu ženského? 
Důvodem je podle Ticháka skutečnost, že 
„ženský živel byl v různých formách spo-
jen s Olomoucí (nebo Olomoucem) nejen 
v gramatickém rodě, ale i jinak. Také daleko 
víc, než mu dosud historie přiznávala“. 

Publikace Olomouc rodu ženského se 
pokouší tento dosavadní „dluh“ vyrovnat 
a v sedmi kapitolách představit nejdůleži-
tější Olomoučanky věnující se profesně či 
ve volném čase řadě různých oblastí. První 
kapitola se mimo úvodní část stručně nasti-
ňující problematiku gramatického rodové-
ho určení názvu města zběžně dotýká 17. 
a 18. století. Další části knihy se však již 
soustředí na epochu moderních dějin. Druhá 
kapitola představuje aktivity žen národně 
obrozeneckého proudu včetně Miloslavy 
Procházkové či dcer Jindřicha Wankla. 
Plynule na ni navazují snahy o vzdělávání 
žen zhmotněné v kapitole Nelehké cesty ke 
hvězdám. Zde se můžeme dočíst zejména 
o pensionátu a škole pro dívky – slavném 
Pöttingeu. Otázka vyššího vzdělávání dívek 
gymnaziálního i učňovského typu, studia 
na vysokých školách i působení význam-
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ných akademiček v Olomouci je pojednána 
ve čtvrté kapitole Dlouhá pouť na Olymp. 
Na „horu bohů“ v období první republiky 
vystoupily např. lékařka Marie Divišová, 
právnička Marie Lukášková-Večeřová, ab-
solventka filozofické fakulty Marie Kopecká 
atd. Kapitolu pak uzavírá několik stran věno-
vaných trestné činnosti Olomoučanek, kde 
se mimo jiné ukazuje, že ženy držely primát 
v počtu „urážek Jeho Veličenstva a členů 
císařského domu“. Divadelní, hudební, pě-
veckou a literární činností žen se zabývá 
pátá kapitola. Nadpis „Běda mužům, kterým 
vládne žena...“ otevírá předposlední kapitolu 
pojednávající o městských zastupitelkyních 
a politicky angažovaných ženách. Olomoucké 
sokolky a další sportovkyně v čele s prů-
kopnicí motorismu Eliškou Junkovou pak 
uzavírají poslední stránky knihy.

Olomouc rodu ženského představuje 
populárně naučnou publikaci napsanou vel-
mi čtivým stylem. Jejímu charakteru odpo-
vídá i výběr užitých pramenů a literatury 
doplněný jmenným rejstříkem. Zájemcům 
a zájemkyním o dějiny Olomouce či osudy 
významných žen působících v tomto městě 
může kniha být ve volných chvílích příjem-
nou společnicí. Denisa Nečasová

Martin P e l c :  Struktury opavského 
sportu 1850–1938
Acta historica Universitatis Silesianae Opavi-
ensis – Supplementa, Tomus VI. Opava, Slez-
ská univerzita v Opavě 2009, 201 s., ISBN 
978-80-7248-549-9

Anotovaná publikace přibližuje v tu-
zemské historiografii dosud málo probáda-
nou oblast – dějiny sportu. Autor na příkla-
dě Opavy, jako někdejšího hlavního města 
rakouského a posléze československého 
Slezska, ukazuje důležitost sportu pro 
rozvoj společnosti i obcí a měst ve druhé 
polovině devatenáctého a předprotektorát-
ního dvacátého století. Snaží se o porozu-
mění sociální historii sportu, jeho vlivu na 
okolí a roli ve veřejném životě, významu 
zprvu dominantního postavení německých 
organizací a sportovců, zabývá se vývojem 
známých i dnes již téměř zapomenutých 
sportovních aktivit. To vše podle něj má 
značný význam pro poznání dějin (nejen) 
Opavy.

Výklad začíná druhou polovinou de-
vatenáctého století, která byla pro rozvoj 
sportu klíčová, a končí říjnem 1938, tedy 
obsazením Opavy nacistickým Němec-
kem, jímž byla přetržena i činnost většiny 
sportovních spolků. Tělesné aktivity za to-
talitního režimu jsou obsáhlou a složitou 
problematikou, která by podle autorova 
mínění vydala na samostatnou práci. Kni-
ha je přehledně rozdělena do dvou částí 
vymezených léty 1850–1918 a 1918–1938 
a členěna do logicky sestavených kapitol 
dále dělených na podkapitoly. Krom toho 
je text proložen „Exkurzy“ ve formě okének 
s informacemi o důležitých osobnostech, 
organizacích a událostech opavského spor-
tu. Pouze Augustu Strassilovi, úspěšnému 
tiskaři, všestrannému sportovci a šiřiteli 
sportu na Opavsku, je věnována samostatná 
podkapitola. Konkrétní činnosti a organiza-
ce jsou probrány chronologicky.

Začátek knihy je věnován otázce, 
jak se ze sportovních aktivit, na něž ještě 
v sedmdesátých letech 19. století nahlíže-
la měšťanská společnost jako na zahálku, 
stal společenský fenomén, který významně 
změnil tvář města i život jednotlivců. Před-
chůdce sportů Pecl vidí v lovu a dalších 
kratochvílích provozovaných šlechtou. Spe-
cifikem Opavy je jistě to, že byla německým 
městem, obklopeným českým venkovským 
zázemím, a panoval zde tedy značný čes-
ko-německý antagonismus. Dlouho byli 
hlavními pěstiteli tělesné kultury v Opavě 
především Němci a německé tělocvičné 
a jiné spolky. První příčku zde po celou sle-
dovanou epochu zaujímal Turnverein, jenž 
byl jedním z vůbec největších spolků ve 
městě. Jeho méně významný český protipól 
představovala zdejší jednota Sokola, která 
ale byla nepostradatelná pro české národní 
uvědomění a rostoucí sebevědomí místní 
české minority. Mezi další organizace pat-
řily např. různé dělnické spolky, Tělocvičná 
jednota Přemysl a vlastní tělocvičný spolek 
měli po vyloučení z Turnvereinu i opavští 
Židé. Kromě oblíbených masových cviče-
ní bylo soupeření Čechů a Němců zřejmé 
i v oblasti turistiky.

Vedle samotných sportovních aktivit 
věnuje Pelc dostatek pozornosti i vývoji 
školního tělocviku a jeho postupné promě-
ně v tělesnou výchovu. Jako nejdůležitější 
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průlom uvádí říšský zákon z roku 1869 
zakotvující tělocvik jako povinný předmět 
na všech obecných a měšťanských školách 
a na učitelských ústavech bez rozdílu pohla-
ví. Ještě déle ovšem trvalo, než se prosadil 
i povinný tělocvik pro dívky.

První ze sportů, jež se na Opavsku 
objevily, autor označil jako sporty první 
vlny, tj. před masovým nástupem míčových 
her. Mezi ně patřilo v Opavě velice popu-
lární bruslení, přičemž bruslařský spolek 
hostil dokonce i mistrovství světa v roce 
1908 a evropské šampionáty v letech 1928 
a 1918; veslování, které bylo prvním sku-
tečně moderním sportem ve městě; plavání 
spojené s koupáním a cyklistika, jež se stala 
jedním z prvních volnočasových odvětví, 
kterým se v Opavě začali věnovat dělníci.

Zatímco sporty první vlny domino-
valy do konce 19. století, počátek století 
20. už patřil především novým importům 
z Anglie. Oblouk mezi nimi sklenul bílý 
sport – tenis. Zprvu to byl sport privilego-
vaných vrstev, jeho exkluzivita klesala až 
s blížícím se koncem monarchie. Na rozdíl 
od většiny ostatních sportů se mu hojně vě-
novaly i ženy. Mentalitě nového tisíciletí už 
zcela náležel fotbal, který se v Opavě záhy 
nejpopulárnějším sportovním odvětvím. 
S fotbalem byly svázány i počátky hokeje, 
který se v počátcích hrával s míčkem. Mezi 
další aktivity, často bez vlastní instituce, 
patřila lehká atletika, šerm, dostihy, moto-
sport a „společenské hry“ jako šachy, biliár 
a karty, které byly nezbytným atributem 
kavárenské kultury.

Značné proměny životního stylu po 
první světové válce se dotkly i sportu. Opa-
va ztratila na své zemské důležitosti a ori-
entovala se pak více na zlepšování životní 
úrovně obyvatelstva, tedy i tělesné kultury. 
Rozvíjely se vodní sporty, objevil se Skaut, 
tramping a vodáctví, na významu nabyla tu-
ristika. Ta představovala prostor pro uklid-
nění v přírodě po prožitých útrapách války, 
přibylo spolků a značených tras. Fotbal byl 
trvale nejoblíbenějším opavským sportem, 
byť ne automaticky nejúspěšnějším. Došlo 
k jeho sociálnímu otevření i pro dělníky, 
kteří měli více volného času. Hokej zůstával 
stále spíše na okraji, zato opravdový boom 
zažíval volejbal. O něco méně populární 
byl zatím basketbal a házená, která pro-

žívala velmi členitý vývoj. K jednoznačně 
nejpopulárnějším odvětvím v německých 
oblastech českých zemí se před druhou svě-
tovou válkou řadily dnes již pozapomenuté 
sporty Schlagball (pálková hra) a Faustball 
(prastará odrůda odbíjené). Pro nás stejně 
neznámé je i tamburello – jedna z prvních 
disciplín pěstovaných více ženami než muži. 
U kolektivních sportů se autor zaobírá také 
vztahy českých a německých sportovců 
a loajalitou sudetoněmeckých sportovců 
k Československu.

K velkým změnám došlo mezi indivi-
duálními disciplínami. Velice oblíbené zů-
stávalo bruslení a tenis, od něhož se nově 
odděloval stolní tenis, atletika se rozvíjela, 
ale stále zůstávala řadovým, nikoliv prefe-
rovaným odvětvím. Rostla obliba automobi-
lových a motocyklových závodů a objevilo 
se sportovní letectví. Značně populárními se 
staly šachy, jejich úlohy se hojně objevovaly 
v denním tisku.

Na závěr shrnuje Pelc obsah knihy 
a ohlíží se za změnami popsaného obdo-
bí, tedy změnami ve tváři města a přemě-
nou sportu z aktivity několika nadšenců 
v celospolečenský fenomén. Zdůrazňuje 
také vlastní cíl knihy – na příkladu Opavy 
sledovat „horizontálu sociálních významů 
a načrtnout tak osnovu pro nové souřadnice 
faktů v pozdějším bádání“. Autor při práci vy-
cházel převážně z německy psané literatury 
a pramenů. Kniha obsahuje seznam zkratek, 
jmenný rejstřík, anglické summary a obra-
zovou přílohu. Dle mého názoru by byl 
ještě vhodný chronologický přehled pod-
statných událostí. Kniha je výborně čtivá 
a jistě může být zajímavá a užitečná jak pro 
historiky, kteří se donedávna sportem jako 
„málo akademickou problematikou“ neza-
bývali, tak i pro širší veřejnost a sportovní 
nadšence. Eliška Klímová

Věra L i n h a r t o v á :  Kapitoly 
z dějin Masarykova onkologického ústa-
vu v Brně
Brno, Masarykův onkologický ústav 2010, 
91 s., ISBN 978-80-86793-14-6

V lednu letošního roku vydala Věra 
Linhartová z Kabinetu dějin medicíny 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzi-
ty publikaci o minulosti známé instituce 
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s dnešním názvem Masarykův onkologický 
ústav. V brožuře většího formátu a v origi-
nální obálce chtěla Linhartová připome-
nout okrouhlá výročí: dvě pětasedmdesátá 
od jeho otevření a od úmrtí Lucie Bakešo-
vé-Wanklové, osmdesáté od smrti MUDr. 
Jaroslava Bakeše, tedy jeho dvou zaklada-
telů, a 135. od narození profesora MUDr. 
Richarda Wernera.

V první kapitole autorka seznamuje 
s některými příslušníky známých rodin 
Wanklových a Bakešových hlavně v Blansku 
a v Ořechovičkách (Ořechově) u Brna. Pat-
řili do ní například MUDr. Jindřich Wankel 
(ten však lékařství studoval v Praze, s. 9 
a 12), Lucie Bakešová-Wanklová (1853–
1935), její muž František Bakeš (ten však 
v Líšni nikdy neučil, s. 10), jejich syn Jaro-
slav Bakeš (1871–1930). Bakešovi žili od 
roku 1873 či 1874 na velkostatku v dneš-
ním Ořechově (kupní smlouva na něj je 
z roku 1871, nikoli 1861, s. 11). Sledujeme 
ve zkratce cestu Bakeše mladšího za vzdě-
láním na gymnáziu v Brně a na Lékařské 
fakultě ve Vídni, stáže, jeho samostatné pů-
sobení v třebíčské nemocnici (1902–1909), 
odkud vyjížděl jak na kongresy chirurgů, 
kde přednášel o pozoruhodných výsledcích 
svých operací a předváděl vlastní vynálezy 
lékařských nástrojů, přístrojů a pomůcek, 
tak vyučovat chirurgickou propedeutiku na 
C. k. české vysoké škole technické v Brně 
(od 1906), jejímž docentem byl. Pověstné 
chirurgické pracoviště v Moravské zemské 
nemocnici u svaté Anny pozbyl ve prospěch 
nové kliniky a jejího přednosty profesora 
MUDr. Julia Petřivalského. Přešel na jaře 
1922 jinam a budoval druhé zemské chi-
rurgické oddělení v dnešním Bakešově 
pavilonu na Žlutém kopci v Brně. Závist, 
rivalita a neklid se znovu vystupňovaly 
již v době zrození „Domu útěchy“ – Ma-
sarykovy léčebny. V roce 1927 Bakešová 
psala a přednášela o potřebě zřízení eut-
hanasionu, pro nějž všemi cestami získá-
vala spolupracovníky. Vznikl spolek Dům 
útěchy a obstarával budoucímu ústavu 
přízeň i peníze. Léta 1927 až 1929 byly 
předehrou k dalším dramatickým bojům 
o stavbu, umístění a o samostatnost ústa-
vu. Vizi charitativního chorobince Bakeš 
záhy změnil na konkrétní specializovanou 
léčebně-badatelskou nemocnici, spojenou 

s Bakešovým pavilonem a hlásící se k sou-
dobým onkochirurgickým poznatkům ve 
světě. Tomu brněnská univerzita a její Lé-
kařská fakulta hodlaly zabránit a podnikaly 
protiakce nevybíravými prostředky. Do toho 
Bakeš předčasně zemřel. Spolek, jemuž od-
kázal dvě třetiny svého značného majetku, 
statečně připravoval stavbu. Ta byla předá-
na veřejnosti dne 13. ledna 1935.

Linhartová se věnuje také útokům 
lékařů a tisku proti zvolení zkušeného 
německého odborníka MUDr. Richarda 
Wernera (1875–1945) prvním šéfem kli-
nické části a ředitelem ústavu, jímž mohl 
být pouhých pět let. V následující části pro-
vází po jednotlivých odděleních instituce 
s ukázkami jejich vybavení a výkonů. Do 
galerie významných mužů zařadila dále bi-
ochemika profesora RNDr. PhMr. Vladimíra 
Morávka (1896–1992), prvního přednostu 
badatelského oddělení a vedoucího labora-
toří ústavu. Čteme, že instituce fungovala 
i po dobu druhé světové války v podobě 
Zemského radioléčebného ústavu v Brně. 
Až příliš výrazně je tu představen profesor 
RNDr. MUDr. Ferdinand Herčík, radiobio-
log, pozdější urputný lysenkovec.

Těžká byla rovněž poválečná etapa, 
popisovaná v oddílu Masarykův státní radio-
léčebný ústav (1945–1954). Vyniknout v ní 
dokázali mimo jiné ředitel Jan Šprindrich 
a biochemik Zbyněk Brada, za unikátní je 
nutné označit aktivní depistáže, vyšetřování 
velké skupiny populace v terénu (1951–
1955). Další cestu instituce v závislosti na 
politicko-společenském rámci, zdravotnic-
ké politice státu a vedoucích pracovnících, 
změny, zklamání, administrativní překážky, 
ba chaos, chronologicky popisují pohříchu 
krátké kapitoly Krajský ústav národního 
zdraví – Onkologický ústav 1954–1975, 
Výzkumný ústav klinické a experimentální 
onkologie 1976–1986, Institut medicínského 
výzkumu Brno 1988–1990. Ze zajímavostí 
můžeme uvést odtržení výzkumné složky 
od ústavu, zavádění chemoterapie (cispla-
tina, karboplatina a další vyráběné v Lache-
mě Brno), betatron (od 1972) či Brněnské 
onkologické dny (od 1976).

Pak už následuje oddíl Masarykův 
onkologický ústav Brno. Vývojová etapa 
od roku 1990. Samostatné zařízení zvýšilo 
úspěšnost léčby, byla postavena nová bu-
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dova (Švejdův pavilon), instalován lineární 
urychlovač či pozitronový emisní tomograf, 
ustaveno Univerzitní onkologické centrum 
(1998), dosaženo několikeré akreditace 
(2004, 2007, 2009), převzata Bakešova 
nemocnice (2006), řešeny velké výzkumné 
projekty a vymýšleny preventivní programy. 
Po závěru autorka zařadila anglické resu-
mé, galerii jedenácti ředitelů a současného 
vedení ústavu, přehled pracovišť, použité 
prameny a literaturu, jmenný rejstřík. Vše 
uzavřela 29 barevnými fotografiemi poříze-
nými za návštěv ústavu a kulturních akcí. 
Nejnovější útlá knížka Věry Linhartové 
osloví širší publikum a poslouží jako pod-
klad k dalšímu prohloubenému studiu dějin 
této úctyhodné instituce nad Brnem.

Gustav Novotný

Martin B o š t í k :  Sametová revoluce 
v Litomyšli. Příspěvek k politickým ději-
nám okresu Svitavy 1989–1991
Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli 
2009, 296 s., ISBN 978-80-904064-1-4

Mladý litomyšlský historik a muzejní 
pracovník Martin Boštík předložil studii, kte-
rá je zakotvena regionálně, ale má obecnější 
přesahy. Autor načrtl cestu, jíž prošla česko-
slovenská společnost od pokusu o reformu 
socialismu v roce 1968, než dospěla k same-
tové revoluci. Publikace sleduje vývoj vlasti 
v mezinárodních souvislostech a zvláštní po-
zornost věnuje opozičním hnutím. Výklad 
ústí v obraz pražského 17. listopadu 1989. 
Uvedené pasáže nemohly být psány jinak 
než zkratkovitě, prokazují však autorovu 
dobrou historickou orientaci a schopnost 
klást otázky i u zdánlivě samozřejmých faktů. 
Dění v Litomyšli, jemuž v dalších kapito-
lách věnuje primární pozornost, zasazuje 
do širšího kontextu. Podrobně mapuje vývoj 
v městě od poloviny osmdesátých let, zejmé-
na od okamžiku, kdy sem sochař a restau-
rátor Olbram Zoubek v létě 1989 přivezl 
z Prahy petici Několik vět a ta se začala šířit, 
konfrontována s „odporem“, organizovaným 
ze sekretariátů KSČ.

Martinu Boštíkovi se podařilo zma-
povat bezprostřední účast jednotlivých 
Litomyšlanů na dramatických událostech 
17. listopadu a několika následujících dní 
v Praze. Šíření informací nebylo snadné. 

První demonstrace se v Litomyšli konala 
21. listopadu a od toho dne se lidé scházeli 
u pomníku Bedřicha Smetany na tehdejším 
Gottwaldově náměstí. V textu publikace se 
začínají vynořovat osobnosti, které se v Li-
tomyšli postupně ujímaly iniciativy v demo-
kratickém hnutí, směřujícím přes ustavení 
místního výboru Občanského fóra dne 
26. listopadu k přebírání odpovědnosti za 
další směr společenského vývoje. Jde napří-
klad o Františka Zemana, Vojtěcha Střítes-
kého, Miroslava Brýdla, Václava Nájemníka, 
Pavla Severu či Milana Skřivánka. Kniha si 
všímá i jiných lokalit okresu Svitavy, těžiště 
zájmu však zůstává v Litomyšli. Podrobně 
mapuje dění na školách a vznik občanských 
fór na pracovištích. Autor analyzuje vývoj 
struktur Občanského fóra (včetně Koordi-
načního výboru Občanského fóra okresu 
Svitavy), změny v regionálních zastupi-
telských orgánech i reakci komunistů na 
dění v okrese. Martin Boštík líčí podrobně 
jednotlivé události, například diskuse na ve-
řejných setkáních, které poskytují zajímavý 
vhled do myšlenkového světa lidí – stou-
penců i odpůrců změn.

Dominantou roku 1990 se staly par-
lamentní a poté i komunální volby. Autor 
shrnuje výsledky ve svitavském okrese, ale 
také předcházející vývoj. Sleduje organizač-
ní a personální změny i praktické problé-
my, jako bylo například přejmenování ulic 
a náměstí v Litomyšli. Zajímavý je popis 
konfrontace litomyšlských představitelů 
Občanského fóra s republikány. Martin 
Boštík dovedl výklad do jara 1991, kdy 
vznikly dvě politické strany, vzešlé z Ob-
čanského fóra – Občanská demokratická 
strana a Občanské hnutí. Pohled na dife-
renciaci Občanského fóra na přelomu let 
1990–1991 z perspektivy regionu je inspi-
rativní. Mladý historik jakoby vybízí, aby-
chom v budoucnu nahlíželi dramatické dění 
na počátku postkomunistické transformace 
také z jiné než pražské či brněnské perspek-
tivy. Jako příloha ke knize byl uveřejněn 
text o litomyšlské undergroundové hudeb-
ní skupině Homo ludens, působící ve druhé 
polovině osmdesátých let. Na přípravě textu 
se kromě Boštíka podíleli členové skupiny 
Jan Rychtařík a Michal Müller.

Nebyl by to Martin Boštík, kdyby se 
svým výkladem uvízl v rovině faktografické. 
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Již jeho kniha, věnovaná odsouzení Fran-
tiška Ambrože Stříteského (Martin Boštík: 
Monstrproces „Stříteský a spol.“ Litomyšl 1950. 
Historická studie o síle a slabosti poválečného 
člověka. Litomyšl 2004), naznačila ambici 
uvažovat o historickém dění ve filozofických 
a etických souvislostech. Ústřední termín 
jeho úvah představuje pojem viny. Tento 
problém ostatně začal být diskutován záhy 
po listopadu 1989. Komunisté hledali svou 
identitu a ti poctivější mezi nimi se vyrov-
návali s minulostí. Objevily se však i reflexe 
z řad Občanského fóra, které doceňujeme až 
zpětně. V prosinci 1989 reagovala představi-
telka litomyšlského Občanského fóra Helena 
Zemanová na pokusy některých lidí využít 
antikomunistické vlny k vlastnímu prosazení 
a obohacení – i za cenu nových křivd. S 
varováním „do vlastních řad“ vystoupila o tři 
týdny dříve, než tak ve známém televizním 
vystoupení učinil tehdy nejvyšší představi-

tel Koordinačního centra Občanského fóra 
Petr Pithart. Martin Boštík s využitím díla 
německého filozofa Karla Jasperse se ve 
svém uvažování o vině v konečném důsledku 
vlastně také odvolává k normám vlastního 
svědomí a k individuálnímu pocitu spolu-
zodpovědnosti za bezpráví. Vinu komunistů 
i jiných členů společnosti za nepravosti před 
rokem 1989 vidí diferencovaně. Schopnost 
ozdravné sebereflexe shledává ovšem ve spo-
lečnosti v míře jen nedostatečné.

Faktograficky cennou (čtenář promine 
několik překlepů a chyb, například nepřes-
né uvedení křestního jména Věňka Šilhána) 
a metodologicky podnětnou knihu, vybave-
nou jmenným rejstříkem, seznamem zkra-
tek a soupisem použitých pramenů (zvláště 
je třeba ocenit využití vzpomínek pamět-
níků), jíž předeslal úvod Petr Kučera, lze 
doporučit pozornosti historiků, archivářů, 
politologů i filozofů. Jiří Křesťan
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Třetí polsko-české fórum mladých medievistů v Hnězdně (14.–16. 
září 2009)

Ve dnech 14.–16. září 2009 proběhlo v Hnězdně již třetí fórum mla-
dých medievistů, pro nějž organizátoři zvolili téma: Commemoratio memoriae 
– społeczeństwo średniowieczne wobec przeszłości. Pětadvacet účastníků a hostů 
z Polska, České republiky a Slovenska přivítal v prostorách univerzitního 
Collegium Europeum Gnesnense vedoucí organizačního týmu prof. Józef 
Dobosz (Instytut Historii UAM). V úvodním referátu představil prof. Ivan 
Hlaváček různé podoby memorií v listinách přemyslovské doby. Memorii 
(„paměť“) chápe prof. I. Hlaváček jako uvědomělý i neuvědomělý vztah 
k minulosti, který mohl přibírat nejrůznější podoby. Referent neanalyzoval 
všechny části středověké listiny, nýbrž svůj zájem soustředil na naraci, inti-
tulaci a dataci. Okrajově byly vzpomenuty i arengy a formulářové sbírky, 
které v různých podobách opakovaně zdůrazňovaly myšlenky o labilnosti 
lidské paměti. Aleksandra Kuligowska (Poznań) se poté pokusila ukázat 
na příkladu Bernheimovy interpretace Ruotgerovy legendy Vita Brunonis, 
jakým způsobem se klasik pozitivistického dějepisectví vyrovnával s pro-
blémem historické interpretace. Ta byla podle E. Bernheima historickou 
rekonstrukcí, která se snaží vysvětlit svědectví pramenů – tzn. rozpoznat 
jejich příslušnost do určitého časového a prostorového historického kontex-
tu (Zeitanschauung a Geschitsanschauung). Jakub Mamula (Opava) seznámil 
posluchače s fenoménem středověkého lapkovství a jeho reflexí v německé 
historiografii. Tradiční dějepisectví se zaměřovalo zejména na kategorizaci 
ozbrojených konfliktů a obranných mechanizmů, při čemž k popisu zchud-
lých rytířů věnujících se loupežení užívalo moderní a do jisté míry umělý 
termín Raubritter. Paweł Karol Gąsiorczyk (Kraków) obrátil pozornost 
posluchačů ke genezi mořského práva ve středověké Evropě a zejména 
k jedné z nejdůležitější právních knih Konsulat Morski, která byla sepsána 
v 16. století v Barceloně a byla užívána až do 18. století. Dorota Dębosz 
(Katowice) analyzovala iluminace rukopisu z Moravského zemského ar-
chivu v Brně obsahujícího opis Pulkavovy kroniky z první poloviny 15. 
století. Podobným tématem se zabývala i Barbara Perucká (Poznań), která 
představila analýzu textu a iluminací rukopisu kroniky Fleur de histoires 
d’Orient. Ten obsahuje různé iluminace stereotypně zobrazující Tatary, 
saracény, bitvy, korunovace a v jednom případě i egyptskou krajinu.

Druhý den konference zahájil Łukasz Kozak (Warszawa), jehož bri-
lantní příspěvek se týkal interpretace úvodní iluminace płockého evange-



218

K R O N I K A

liáře, známého jako Złoty kodeks pułtuski. Rukopis, vzniklý snad v Praze na 
konci 11. století, obsahuje vyobrazení patriarchů a v centrální scéně krále 
Davida s citarou a s malým Ježíšem na kolenou, který gestem ruky ukazuje 
na hudební nástroj. Ł. Kozak širokým srovnáním, v němž představil další 
vyobrazení citar a lyr z jiných evropských (anglosaských a kontinentálních) 
středověkých rukopisů, archeologické nálezy hudebních nástrojů a pasáže 
z teologických traktátů, dospěl nejen k terminologickému vyjasnění pojmů 
citara a lyra, ale zejména k symbolickému výkladu iluminace pułtuského 
kodexu. Iluminaci citary lze chápat jako figura crucis a krále Davida jako 
figura Christi. Následně se Piotr Słoma (Kielce) zamýšlel nad textem Leto-
pisů kronikáře Jana Dlugoše v souvislosti s reflexí polsko-ruské minulosti. 
Kronikář využil dávnou minulost, aby dokázal polské nároky na určitou 
část ruských území. Agata Bryłka (Katowice) poté pohovořila o historickém 
díle vratislavského děkana Zikmunda Rosicze (1406–1470/71) a zejména 
jeho letopise Gesta diversa et transactis temporibus facta in Silesia. Magdalena 
Satora (Toruń) ve svém referátu dokazovala, že odvolávání se na královské 
předky a zejména na svatého Ludvíka bylo nedílnou součástí propagandy 
v politice krále Filipa IV. Sličného. Wojciech Nowacki (Poznań) se zaměřil 
na otázku, zda králové Vladislav a Ludvík Jagellonský pěstovali dynastické 
myšlení (świadomość dynastyczna) svého rodu. Přednášející sledoval politi-
ku obou panovníků a jejich spoluprácí s ostatními příslušníky jagellonské 
dynastie. Pavel Smrž (Praha) zkoumal otázku, jakou roli hrálo odvolávání 
se na minulost a předky v diplomacii moskevského velkoknížete Ivana III., 
který ve snaze připojit Veliký Novgorod k moskevskému státu vystupoval 
jako dědic knížete Jaroslava Moudrého. Hanna Krzyżostaniak (Poznań) 
sledovala přejímání hagiografických motivů do středověkých historiogra-
fických spisů (letopisy) na příkladu třech svatých kněžen – Anežky České, 
Salomeny a Kingy. Zdeněk Vašek (Praha) se zaměřil na zbožné dary 
šlechty v českých zemích, které se pokusil kategorizovat podle motivace 
(duchovní, politická, hospodářská, memoriální) a podle určení donace. 
Wiktor Szymborski (Kraków) vystoupil s tématem odpustků pro zemřelé 
ve středověkém Polsku. Tomáš Velička (Praha) všestrannou analýzou ka-
meneckého nekrologia ukázal na různé možností využití tohoto pramene 
pro dějiny Kladska na konci 13. století. Martina Maříková (Praha) pojed-
nala o aniversáriích v pražské kapitule v předhusitské době. Na základě 
nekrologia a účetních rejstříků pražské kapituly představila strukturu 
osob, za něž byly na přelomu 14. a 15. století slouženy aniversária, a místo 
aniversárií v liturgickém a hospodářském provozu kapituly. Miłosz Sos-
nowski (Poznań) srovnával ve svém příspěvku obraz Bruna z Querfurtu, 
jak je zachycen v jeho vlastním díle, s obrazem, který nám zprostředkovala 
soudobá historiografie a hagiografie.

Poslední den konference zahájil referát Tomáše Ossowského (Kielce), 
který hovořil o svátečních svatovojtěšských kázáních jako instrumentu 
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formování historické paměti. V rukopisech bylo zatím nalezeno 148 kázání 
na svátek sv. Vojtěcha, které lze rozdělit podle formálních a obsahových 
kriterií do dvanácti skupin. Anna Tyszewicz (Kielce) analyzovala funda-
ce špitálů v Malopolsku, k čemuž využila listinného materiálu i letopisy 
a kroniky. Pozornost zaměřila na identifikaci fundátorů a jejich motivace, 
které vedly k založení těchto institucí. Katarína Nádaská (Bratislava) 
předložila uměleckohistorickou analýzu výzdoby katedrály sv. Alžběty 
v Košicích. Interpretovala reliéfy zobrazující scény ze života sv. Alžběty 
patronky města Košic a rekonstruovala vztahy mezi zadavatelem (košická 
městská rada), ideologem a vyhotovitelem díla a textem legendy (pouze 
dvě scény ze šesti mají předlohu v legendě). Grzegorz Pac (Warszawa) na 
příkladu Richezy, manželky Měška II., a Salomeny, manželky Boleslava III. 
Křivoústého, poukázal na vztah žen z vládnoucích dynastií k memoriím. 
Salomena na rozdíl od Richezy fundovala po smrti svého muže mnoho 
zbožných nadání na památku Piastovců, což referent na základě analogií 
z jiných míst středověké Evropy vysvětlil rozdílným původem majetku, 
z něhož Salomena nebo Richeza fundovala záduší. Lukáš Reitinger (Brno) 
sáhl po kontroverzním tématu české medievistiky – po královském titulu 
Vratislava II., který se tituloval jako „král český a polský“ a nabídl vlastní 
neotřelé řešení této otázky. Podle něj z textu Kosmovy kroniky vyplývá, 
že polský královský titul Vratislava II. souvisel s tributem, který Piastovci 
měli od roku 1054 platit Přemyslovcům z celého Polska, nikoli jen ze 
Slezska. Přemysl Bar (Brno) si položil otázku, jaký vliv měl tzv. testament 
Boleslava III. Křivoústého na politiku slezských Piastovců. Jaroslav Zelenka 
(Praha/Liberec) referoval o správních, ekonomických a společenských 
vazbách svídnicko-javorského knížectví s ostatními zeměmi Koruny české. 
Poukázal na odlišný politický kurs jmenovaného knížectví od vratislavského. 
Poslední referát celé konference věnoval Petr Hrachovec (Praha) obrazu 
městských konfliktů v pozdně středověkém městském kronikářství. Obecné 
tendence demonstroval na příkladu povstání „Lučních pánů“ v interpretaci 
žitavských kronikářů (1487–1489).

Formální a věcná kvalita příspěvků byla různá, avšak slovy prof. 
Dobosze žádné referáty neklesly pod očekávanou úroveň. Diskuze, která 
probíhala vždy po jednotlivých blocích, byla velmi živá a probíhala napříč 
česko-polskou částí auditoria, což je jedním z hlavních cílů konference. 
Přednesené referáty budou publikovány, jako v předešlých letech, v při-
pravovaném sborníku. K poděkování realizačnímu týmu za příkladné zor-
ganizování konference je nutno ještě připojit přání, aby příjemné prostředí 
Collegium Europeum Gnesnense mohlo opět přivítat mladé polské a české 
badatele na následujícím ročníku konference. Přemysl Bar
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Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie 
Konference uspořádaná v Časté-Píle ve dnech 19.–21. října 2009 

Historickým ústavem Slovenské akademie věd a Katedrou slovenských 
dějin Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě nabídla 
medievistům a medievistkám ze Slovenska, Maďarska a České republiky 
možnost porovnat výsledky svého bádání na poli městských dějin. Spektrum 
představených témat bylo velmi široké, odpovídající nejrůznějším typům 
a možnostem komunikace, ať už v rámci městských komunit či mezi městy 
a okolním světem.

Úvodní příspěvek o podobách setkávání a komunikace v prostoru 
středověkého města proslovil Ján Lukačka (HÚ SAV, Bratislava). Největší 
část referátů se týkala komunikace mezi městy a jejich vrchnostmi. Do této 
tematické skupiny je možné zařadit např. příspěvky Karin Fábrové (HÚ 
Prešovské univerzity) o vztahu Zikmunda Lucemburského a měst na Spiši, 
Radoslava Ragače (Slovenský národní archiv, Bratislava) o způsobech ko-
munikace mezi zvolenskými úředníky a jejich vrchností či Josefa Žemličky 
(HÚ AV ČR, Praha), který řešil otázku motivace zakladatelských aktivit 
Přemysla Otakara II. Dalšími referujícími, kteří na konkrétních příkladech 
slovenských měst sledovali průběh komunikace měst s jejich světskými 
vrchnostmi byli: Veronika Kucharská (FF UK, Bratislava) pro Trnavu 
na konci středověku, Julius Bartl (PF UK, Bratislava) pro Bratislavu na 
konci 15. století, Pavol Hudáček (HÚ SAV, Bratislava) pro Bardějov. Jan 
Hrdina (Archiv hlavního města Prahy) podrobil zkoumání komunikaci 
mezi spišskými městy a papežskou kurií na přelomu 14. a 15. století, a to 
na podkladě analýzy odpustkových listin. 

Zajímavým tematickým okruhem jsou samozřejmě také různé formy 
a způsoby středověké komunikace. Mezi konferenčními příspěvky bylo 
několik takových, jež se zaměřily na městské posly a vyslance, kteří zpro-
středkovávali a leckdy také aktivně ovlivňovali městskou politiku. Daniela 
Dvořáková (HÚ SAV, Bratislava) zkoumala tuto problematiku na příkla-
du pozdně středověké Bratislavy, maďarská badatelka Veronika Novák 
(Universita Loránd Eötvös, Budapešť) se ve svém příspěvku zaměřila na 
francouzská města ve stejném období, Tomáš Borovský a Michaela Mala-
níková (HÚ FF MU, Brno) podrobili z toho pohledu zkoumání účty města 
Znojma. Obchodních aktivit města Košice, jako jednoho ze zvláštních druhů 
komunikace s okolím, se týkal příspěvek Miroslavy Slezákové, intelektuální 
transfer mezi Bratislavou a Vídní v 15. století podrobila zkoumání Miriam 
Hlavačková (obě badatelky působí na půdě HÚ SAV, Bratislava).

Několik referátů se naopak časově orientovalo na dobu počátků 
měst. Vedle již zmiňovaného J. Žemličky to byl Richard Marsina (HÚ FF 
Trnavské univerzity, Trnava), který se soustředil na počátky tří nejstarších 
měst na dnešním Slovensku: Nitry, Bratislavy a Trnavy, Marián Skladaný 
ze stejné instituce, jenž hovořil o počátcích města Banská Bystrica, Martin 
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Štefánik (HÚ SAV, Bratislava), jehož zajímaly ekonomické aspekty při 
vzniku města Kremnice, Monika Skalská (HÚ MS, Bratislava) věnující se 
městům a městečkům v oblasti Gemer či Martin Homza (FF UK, Bratislava) 
referující o počátcích města Gelnice na Spiši.

Setkávání různých skupin obyvatel a bezproblémové soužití jednot-
livých vrstev obyvatel bylo klíčové pro hladký chod městského organismu. 
Na konferenci zaznělo hned několik referátů, které ukazovaly, jakých rysů 
mohlo soužití různých skupin městského obyvatelstva uvnitř městských hra-
deb nabývat. Robert Šimůnek (HÚ AV ČR, Praha) se zaměřil na koexistenci 
měšťanů a šlechty v pozdním středověku, Žofie Lysá (HÚ SAV, Bratislava) 
řešila terminologické nuance pojmů cives a hospites, Kateřina Jíšová (Archiv 
hlavního města Prahy) pomyslně přenesla účastníky konference do Prahy 
v bouřlivém roce 1483. Poutavý byl rovněž referát Kataríny Nádaské (FF 
UK, Bratislava), která hovořila o patrociniu kostela sv. Alžběty v Košicích 
jako o souhře dynastické a měšťanské tradice. Ludmila Sulitková (UJEP, 
Ústí nad Labem) se zaměřila na formy komunikace na městském soudu, 
jako modelový příklad zvolila vrcholně a pozdně středověké Brno. Na za-
jímavou otázku městského přistěhovalectví a migrace se ve svém referátu 
soustředil Martin Nodl (CMS, Praha). Také na sociotopografii je možné 
pohlížet jako na jeden z formujících faktorů společenské komunikace, jak 
ukázal Vladimír Segeš (Vojenský historický ústav, Bratislava) na příkladu 
středověké Bratislavy a Martin Musílek (CMS, Praha) pro Staré Město 
pražské. 

Ladislav Vrtel (Archivní odbor MV SR, Bratislava) se zabýval z po-
hledu informativní hodnoty a přenosu informací oblastí městské heraldiky. 
Renáta Skorka (HÚ MAV, Budapešť) zkoumala na konkrétním příkladu 
měšťanského odkazu výměnu informací mezi středověkými městy a Miro-
slav Lysý (PF UK, Bratislava) se ve svém příspěvku zaměřil na komunikaci 
mezi uherskými městy a českými husity. 

Diskusní bloky ukázaly, že středoevropský prostor (nejen) ve středo-
věku je více než vhodnou platformou pro komparaci a plodnou vědeckou 
komunikaci, což dodalo tematickému zaměření konference další rozměr. 
Přednesené příspěvky budou v blízké budoucnosti publikovány.

Michaela Malaníková

Krajina města – město v krajině
U příležitosti dvaceti vydaných svazků Historického atlasu měst České 

republiky uspořádaly Historický ústav AV ČR a Katedra sociální geografie 
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK 20. ledna 2010 vědeckou 
konferenci pod názvem Krajina města – město v krajině. Šlo o další z řady 
pravidelných historickogeografických kolokvií. Jednotícím tématem letoš-
ního setkání bylo město, jeho proměna, vývoj, struktura a tvářnost, rozličné 
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formy jeho vizualizace a vnímání sídla očima „domácích i kolemjdoucích“. 
Stalo se již tradicí, že úvod konference bývá zasvěcen bloku příspěvků, které 
se nějak dotýkají Historického atlasu měst České republiky – stěžejního 
mapového projektu Historického ústavu Akademie věd. V letošním roce 
se tato řada rozrostla již na 21 dílů, z nových míst přibyla Opava a Plzeň. 
Zatímco Eva Semotanová (HÚ AV) se k Atlasu měst vyjádřila spíše v obec-
nější rovině, ve formě přehledu, její kolega Josef Žemlička upozornil na 
řešení konkrétní problematiky (počátky měst ve středověku) na příkladu 
již zpracovaných lokalit. Ke stálým úvodním zastavením se dále řadí otázka 
kooperace historiků a geografů, jinými slovy otázka možností, přístupů, 
preferencí, výhod i limitů interdisciplinárních věd, o které hovořil Pavel 
Chromý (Přírodovědecká fakulta UK). 

Raně novověké vnímání a zobrazování měst bylo předmětem hned 
několika příspěvků. Tuzemskými příklady a fenoménem vedut se zabývali 
Václav Matoušek a Tereza Blažková (Fakulta humanitních studií UK), kterým 
pro představení měst první poloviny 17. století posloužily veduty vzniklé 
v souvislosti s boji třicetileté války, a také Mlada Holá, která srovnávala vývoj 
schematického obsahu a stereotypů v zobrazování měst na vedutách a míru 
jejich autentičnosti na příkladu měst tehdejšího Slezska. Za hranice českých 
zemí se pak společně s raně novověkými cestovateli vypravil Martin Holý, aby 
jejich prostřednictvím přiblížil podobu vybraných evropských velkoměst. Eva 
Chodějovská (všichni HÚ AV) se zabývala fenoménem bran, tedy jedním 
z nejtypičtějších prvků městské architektury, který filtroval městský a okolní 
svět. Pro názornost proměny podoby, významu a funkce městských bran 
využila širší časový rámec od 16. století do současnosti. Je nepochybné, že 
klíčovou roli v zobrazování měst sehrála kartografie, a především éra mo-
derních map, vyhotovených na geodetickém základu. Ty nám dnes umožňují 
srovnávat současnou krajinu se stavem před bezmála 200 lety. Jak zásadně 
a mnohdy nevratně se mezitím proměnila podoba a struktura městského 
prostoru, ukázal na příkladech rakouské Kremže a Českých Budějovic Vojtěch 
Storm. Vystoupení Jiřího Kupky (Fakulta stavební a Fakulta architektury 
ČVUT Praha) reprezentovalo pohled stavebně-architektonický pohled na 
kompozici města a krajinný ráz. Stálými přispěvateli na setkáních historických 
geografů jsou kolegové ze Slovenska. Peter Chrastina (Filozofická fakulta 
Univerzity Konstantina Filozofa) tentokrát hovořil o charakteru krajiny 
v zázemí horních měst Banská Bystrica a Ľubietová na pomezí středověku 
a novověku a Pavol Maliniak (Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja 
Bela) o roli vinohradů a rybničních soustav kolem Trenčína. Poté následo-
valy závěrečné příspěvky pořádajících institucí. Eva Semotanová ve svém 
druhém vystoupení představila výsledky studie fázového růstu městského 
prostoru od konce 19. století do současnosti a po ní plejádu příspěvků 
ukončili za hostitelskou Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty UK Pavel Chromý s tématem vzájemného vztahu 
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jader a periferie v posledních dvou stoletích a Martin Ouředníček zamýšlející 
se nad procesem suburbanizace na příkladu pražského zázemí.

Stále výraznější zastoupení na lednových kolokviích získává poste-
rová sekce. Tématika města, jeho krajiny a krajinného rázu se objevila 
v různorodém pojetí: Tomáš Klír představil středověké a raně novověké 
plužiny měst, Zdeněk Hojda Vogtovy veduty českých měst, Aleš Vyskočil 
vymanění se Brna ze sevření hradeb, Eva Semotanová fázový růst Hole-
šovic a jejich industriálu coby doplněk ke své prezentaci, Tereza Gelná 
a Dana Fialová proměnu funkčního využití ostrovů na pražské části Vltavy, 
Jan Daniel, Jindřich Frajer a Pavel Klapka výsledky pilotní studie proměn 
jednoho z olomouckých suburbií, Jan Munzar, Stanislav Ondráček a Eva 
Kallabová konflikt měst a povodní, Věra Vávrová a Markéta Šantrůčková 
proměňující se vztah města a okolní krajiny na příkladu Nových Dvorů na 
Kutnohorsku a Jakub Zmrzlík proměny kartografického znázornění měst 
za posledních sto let. 

Z konference vzejde sborník, který bude součástí časopisecké řady 
Historická geografie, vydávané Historickým ústavem AV ČR.

 Aleš Vyskočil

Mezinárodní konference „Heimstätten der Nation“ – ostmitteleuro-
päische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Ver-
gleich 

Problematika spolkových, národních či společenských a kulturních 
domů, které vznikaly od poloviny 19. století v národnostně smíšených 
a polykulturních městech po celé střední Evropě a Pobaltí a hrály v nich 
klíčovou roli jako střediska národně politických, kulturních, hospodářských 
a sociálních aktivit jednotlivých emancipujících se národních společenství, 
je stále velmi aktuální, a to nejen z perspektivy dnešní globalizující se 
společnosti. Svědčí o tom i konference, která se pod uvedeným názvem 
uskutečnila ve dnech 3.–5. března 2010 v Marburgu. Byla organizována 
zdejším Herderovým institutem ve spolupráci s prof. Rudolfem Jaworskim 
z univerzity v Kielu a za podpory nadace Fritz Thyssen Stiftung. Organi-
zátoři obsahově a organizačně vzorně připravenou konferenci koncipovali 
s cílem osvětlit fenomén národních domů s nadnárodně srovnávací per-
spektivy a se zřetelem k mezioborovým aspektům zkoumání. Referenti měli 
předem k dispozici jak okruhy otázek a problémů, na něž měly ve svých 
referátech brát zřetel, tak posléze i abstrakty ostatních referátů. Jednání 
konference pak mohlo být – bez ohledu na značnou regionální odlišnost 
a prostorovou odlehlost sahající od Baltského po Jaderské moře – poměrně 
koncentrované a brát v potaz možné komparativní shody a rozdíly. 

Konferenci jménem hostitelské organizace zahájil Peter Haslinger 
(Marburg/Gießen). Rudolf Jaworski (Kiel) pak ve svém úvodním slově 
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nastínil základní kontury a otázky spojené s tématem konference. Celkem 
12 referátů, které na konferenci zazněly, bylo rozděleno do 4 konferenčních 
bloků. V prvním z nich nazvaném Öffentlichkeit, Medien- und Bildungsformate: 
Vereinshaus-Kulturen in transnationalen Perspektive byly reflektovány funkce 
spolkových domů především jako komunikačních a vzdělávacích center, a to 
jak v čistě německém prostředí univerzitního města Tübingen – v referátu 
Wilfrieda Setzlera (Tübingen) Das Museum in Tübingen – vom Leseverein 
zum kommunalen Kulturzentrum –, tak ve smíšeném německo-dánském 
pomezí dřívějšího šlesvického vévodství a v polsko-ukrajinském prostředí 
Haliče. Výsledky výzkumu zprostředkované v referátu Jana Schlürman-
na (Greifswald) „Forsamlingshus“ und „Deutsches Haus“: Entwicklung und 
Wandel des nationalen Versammlungs- und Kulturhauses im deutschdänischen 
Grenzland naznačují, že kultura dánských a německých národních domů 
kromě jasných rozdílů, plynoucích více z národně-politických kriterií 
příslušnosti k jedné z obou menšin než etnických, konfesionálních nebo 
jazykových kritérií, se zároveň vyznačovala četnými společnými rysy. 
Naproti tomu formy a prostředky veřejného života Poláků a Ukrajinců 
v Haliči, které přiblížila ve svém referátu Macht, Medien und öffentlicher 
Raum in den galizischen National- und Gesellschaftshäusern Anna Veronika 
Wendland (Marburg), vykazovaly značné rozdíly vyplývající z odlišného 
sociálního a mocenského postavení obou národností v této zemi, třebaže 
později založený Ruskyj Narodyj Dim ve Lvově představoval již rozvinutou 
formu veřejného působení ukrajinských elit. 

Druhý blok referátů nazvaný Vereinshäuser als gebaute nationale Zeichen 
in urbanen Räumen byl zaměřen na funkci a sebeprezentaci spolkových 
domů v česko-německém prostředí Moravy – referát Jiřího Malíře (Brno) 
Die Vereinshäuser in der mährischen Metropole und in anderen national ver-
mischten Städten Mährens vor 1914 –, ve slovensko-maďarském prostoru na 
Slovenska – referát Eleny Mannové a Daniely Kodajové (Bratislava) Das 
„Haus“ in Martin und die Selbstpräsentation des slowakischen Bürgertums –, 
a v německo-lužickosrbském prostředí Lužice – referát Marie Mirtschin 
(Budyšín) Ikonografie und Funktion des Wendischen Hauses (Serbski dom) in 
Bautzen. Tyto referáty ukázaly značné rozdíly v situaci těchto domů v uve-
dených zemích, zároveň ale naznačily, že ve složitých vztazích mezi většinou 
a menšinou aktivisté menšinové národnosti často nalézali vlastní originální 
způsob a formu, jak budovat a zajistit svá lokální národní centra. 

Podobně to platí i pro národní centra v německém záboru Polska, 
v dříve rakouských zemích Kraňsku, Terstu a Gorici a k Uhrám patřící 
Vojvodině přiblížená v referátech 3. konferenčním bloku s názvem Vereins-
häuser als Medien der Selbstvergewisserung von Minderheiten. Witold Molik 
(Poznaň) v příspěvku Der Bazar in Poznań – vom Hotel zur Drehscheibe na-
tionalpolnischer Bestrebungen ukázal, že polyfunkční roli centra národního 
života Poláků v Poznani mohl velmi dobře plnit i hotel. Podobně v převážně 



225

K R O N I K A

italském Terstu a Gorici nesly slovinské národní domy, jak ukázal referát 
Moniky Pemič (Lublaň/Hamburk) s názvem Slowenen als wachsende Min-
derheit und ihre Zentren in Trieste und Gorizia, různé národně neutrální názvy 
a jako národní a komunikační centra plnily i další hospodářské, obchodní 
a kulturní funkce. Reprezentativní umístění Domu Matice srbské do centra 
Nového Sadu stejně jako jeho reprezentativní vybavení a národní aktivity 
naproti tomu, jak naznačil příspěvek Nenada R. Makuljeviće (Bělehrad) 
Dom Matice srpske in Novi Sad als Ort der Versammlung und Repräsentation 
der serbischen Nation, manifestačně ztělesňovaly srbské nacionální snahy 
a aktivity a „Dom Matice srpske“ se pak stal vzorem pro ostatní srbské 
národní domy v habsburské monarchii. 

Poslední 4. blok referátů Vereinshäuser als Instanzen „nachholender“ 
Nationsbildung byl soustředěn na problematiku spolkových domů u po-
baltských národů pod carskou nadvládou. Jejich působení bylo s ohledem 
na slabou pozici vůči ruské moci polyfunkční a národně obranné. Platí to, 
jak připomněl referát Janise Krastinše (Riga) Der Lettische Verein und das 
Kulturhaus Ziemelblazna in Riga, i o dvou hlavních lotyšských národních 
centrech v Rize – budovy Lotyšského spolku (1869) a kulturního domu 
„Ziemeļblāzma“ (Severní světlo) z roku 1904, v němž působilo mj. i divadlo 
a antialkoholní společnost. Jörg Hackmann (Štětín/Chicago) v příspěvku 
Nationale Zentren im städtischen Raum Estlands doložil, že v případě Estonců 
se národní domy vyvíjely v rámci estonsko-německé konkurenčního zápa-
su jako jasně definovaná národní centra. V případě organizačních forem 
litevských národních snah, jimž se ve svém referátu Die Litauer – eine 
‚unbehauste‘ Nation? věnoval Mathias Niendorf (Greifswald), se ukázalo, 
že absence pevného právního rámce a silná rusifikace vedly k tomu, že 
národní centra v Litvě musela při nedostatku knihoven a tiskáren v ještě 
větší míře než jinde plnit elementární funkce národní komunikace. 

Referáty a diskuse, pro niž byl vyhrazen čas vždy po každém refe-
rátu, a shrnující komentáře, následující po každém bloku referátů, o něž 
se podělili P. Haslinger, R. Jaworski, H. H. Kircher a H. J. Bömelburg, tak 
mohly poukázat jak na polyfunkčnost národních domů v dobovém sociál-
ním a politickém kontextu a v národotvorném procesu, na jejich význam 
jako performativního prostoru i jako centra šíření komunikace, vzdělávání 
a informací. Pozornost byla věnována i jejich stavebnímu stylu jako znaku 
a symbolu s ideologickými a politickými konotacemi a také ohlasu a vý-
znamu, který jim byl v dobovém společenském kontextu přisuzován, stejně 
jako jejich nárokům na symbolické ovládnutí veřejného prostoru apod. Na 
všech referátech bylo nesmírně inspirativní a přínosné, že poskytly dostatek 
impulsů pro srovnání různých aspektů a specifik národních domů napříč 
celou střední Evropou. Jejich závěry a poznatky s nadhledem a všestranně 
v závěrečném vystoupení reflektovala Michaela Marek (Lipsko), jež zároveň 
formulovala řadu závažných shrnujících tezí. Lze si jen přát, aby úspěšná 
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konferenční jednání byla završena knižní publikací, která by problematiku 
národních domů ve střední Evropě prezentovala v ucelené podobě.

Jiří Malíř

České, slovenské a československé dějiny 20. století V.
Ve dnech 23. a 24. března 2010 se v prostorách Historického ústavu 

Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové konal pod záštitou králové-
hradeckého kraje již pátý ročník konference věnované českým, slovenským 
a československým dějinám. Tradiční a příjemné konference se zúčastnila 
celá řada mladých historických pracovníků nejen z České a Slovenské 
republiky, ale též ze zahraničí (Polsko a Slovinsko). Historický ústav Filozo-
fické fakulty Masarykovy university reprezentovali se svými příspěvky tento 
rok tři studenti doktorského studia (Martin Hromek, Lenka Korytarová 
a Alena Vitáková). Vzhledem k vysokému počtu účastníků a rozličnosti 
témat organizátoři rozdělili konferující do jednotlivých tematických sku-
pin, přičemž vždy probíhaly paralelně dva bloky. První den byl věnován 
dějinám hospodářským, politickým, kulturním a historiografii, druhý pak 
dějinám sociálním a Československu v evropských souvislostech. Během 
obou dnů zazněly zasvěcené prezentace pozoruhodných témat, jako byly 
např. život Čechů v Interhelpu, druhá emigrace příslušníků RAF, česko-
slovenská cesta na konferenci v Locarnu, či obchodnický humor v první 
polovině 20. století, aj. Jednotlivé bloky byly hojně navštěvovány nejen 
studenty hradecké univerzity, ale účastníci se mohli těšit rovněž z přítom-
nosti konzulky Slovenské republiky. I z této konference, která je mezi 
mladými historickými pracovníky velmi oblíbena pro svou neformálnost, 
dobrou organizaci a odbornost jednotlivých referátů, vyjde sborník všech 
příspěvků. 

Alena Vitáková

Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter – Rytířské 
duchovní řády ve střední Evropě. Středověk 

Ve dnech 8.–10. dubna 2010 se zámek v moravských Čejkovicích stal 
svědkem mezinárodní konference zaměřené na v evropské historiografii 
oblíbený fenomén rytířských řádů ve středověku. Pod záštitou pořádajících 
institucí Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
Moravského zemského muzea v Brně, Výzkumného střediska pro dějiny 
střední Evropy: prameny, země, kultura a sponzorské firmy Templářské 
sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, se sešli badatelé z České republiky, 
Německa, Polska, Rakouska a Itálie. Jednacími jazyky konference byla 
němčina a angličtina. Zaznělo celkem 17 příspěvků rozdělených do pěti 
tematických sekcí. 
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Po krátkém úvodním přivítání všech účastníků zaznělo několik li-
turgických zpěvů české provenience v podání Vladimíra Richtera (Brno). 
Následovalo vystoupení prvního z referujících: Kristjan Toomaspoeg (Lec-
ce) podal podrobný historiografický přehled bádání o rytířských řádech, 
seznámil posluchače se současným stavem na tomto poli a nakonec vytkl 
některé perspektivy a upozornil na nutné koncepční změny, jež by měly 
v rámci široce rozvětveného výzkumu rytířských duchovních řádů nastat. 
Vyslovil například požadavek na založení specializované bibliografie, která 
dodnes citelně chybí. 

Největší pozornost byla věnována řádu sv. Jana Jeruzalémského. 
Karl Borchardt (München) se zaměřil na Vznik a vývoj správních struktur 
u německých johanitů. Přiblížil centralizovanou správní strukturu převor-
ství v německých zemích a její členění na bailie, sledoval terminologický 
a obsahový vývoj pojmů označujících struktury tohoto správního aparátu 
a jeho jednotlivé představitele – (velko)převor, komtur – i změny tohoto 
systému na úrovni správně-kompetenční, k nimž došlo po převzetí majetků 
templářského řádu a které začal uskutečňovat převor Konrád z Braunsber-
ga. V obecné rovině K. Borchardt zdůraznil, že cílem celého čejkovického 
setkání bylo nahlížet rytířské řády právě jakožto organizační struktury 
se specifickým správním aparátem, jehož forma se zcela vymykala tomu, 
co vytvářela jiná duchovní společenství středověku. Zároveň upozornil 
na vliv administrativních inovací, přinesených těmito řády do Evropy, na 
formování světských správních struktur. Na základě úzkého provázání ry-
tířských duchovních řádů se šlechtickými elitami ve společnosti docházelo 
k významnému vzájemnému ovlivňování řádových společenství a světských 
struktur ve správní, právní, politické i obecně kulturní (sociální) rovině.

Tato konstatování potvrdily další čtyři příspěvky následující sekce: 
Libor Jan (Brno) sledoval vývoj českého převorství johanitů s ohledem na 
jimi po roce 1312 převzaté majetky templářů (přechodně též Čejkovice) 
od příchodu řádu do Prahy za vlády Vladislava II. a jeho usídlení se na 
Malé Straně, přes zakládání dalších řádových domů až po prorůstání řádu 
do české společnosti (příkladem par excellence jsou založení Bavorů ze 
Strakonic). Marek Smoliński (Gdaňsk) hovořil o vývoji držav, majetkových 
poměrech a společenskopolitických vazbách johanitů na místní mocenské 
poměry v Pomořanech. O majetkovém vývoji českého převorátu johanitů 
ve 12.–16. století obšírně promluvil Miroslav Svoboda (Brno). Poukázal na 
fakt, že příznivý vývoj řádu v Čechách v podobě proudu donací ze strany 
panovníků a později také šlechty skončil ve 14. století. Ke zhoršujícímu se 
finančnímu stavu převorství, který vyšel najevo již během papežské vizitace 
z roku 1373, značně přispělo odkoupení zbylého strakonického panství. 
Závěrem autor zdůraznil, že na celkovém následném úpadku řádu se po-
depsali nejen husité, chamtivá šlechta či Zikmund Lucemburský, ale také 
královské zásahy do řádových záležitostí v průběhu 16. století. Podobné 
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tématiky se držel i Jiří Mitáček (Brno), jehož příspěvek o postavení johanitů 
v české provincii za vlády Lucemburků vyvolal rozsáhlou diskuzi. Uvedl, 
že po první fázi lucemburské vlády došlo k dokončení procesu konstituce 
české řádové provincie a k definitivnímu ústupu johanitů z předních pozic 
u panovnického dvora. Situaci pozdějších let, a to především za správy 
Havla z Lemberka, v níž vzrostl význam řádu v povědomí domácí šlechty 
v českých zemích, zhoršily až zásahy panovníka spojené s husitskými vál-
kami v druhém desetiletí 15. století. Závěrem bylo zdůrazněno, že přestože 
se vztah řádu a vládnoucích Lucemburků v průběhu jejich vlády měnil, 
zůstávala zřejmá fundátorská role panovnické dynastie ve vztahu k řádu. 

Poslední blok prvního konferenčního dne zahájila Maria Starnawska 
(Siedlce) podrobnou diplomatickou analýzou listin Ziemovíta Těšínského, 
johanitského komtura v Malé Olešnici (Klein-Öls, 1360–1372) a v letech 
1372–1390 velkopřevora v Čechách. Upozornila na tři jmény známé osoby, 
jež se na stylizování a vyhotovování Ziemovítových listin podílely, jejichž 
konkrétní roli v tomto procesu však nejsme schopni přesně popsat. Po kratší 
diskuzi se přítomní v souvislosti se vznikem Ziemovítových listin shodli 
na označení „protokancelář“, neboť skutečnou kancelář jakožto instituci 
– přes nesporný důraz Ziemovíta Těšínského na listinná vyhotovení a je-
jich uchování – nelze doložit. Stanislav Petr (Praha) seznámil auditorium 
s některými pozoruhodnými středověkými rukopisy pražské johanitské 
komendy. Nejstarším dodnes dochovaným domácím rukopisem je breviář 
z roku 1398, který pro pražský konvent nechal zhotovit převor Petr. Tento 
breviář je zároveň jedinečným pramenem poznání vybavení klášterního 
kostela, konventu i jeho blízkého okolí; jsou zde i cenné pamětní zápisy 
z konce 15. století, a též záznamy nekrologické. Jde v této souvislosti 
o unikátní pramen, který je mnohdy jediným zdrojem daných informací.

První konferenční den byl uzavřen příspěvkem nepřítomného Ro-
berta Heśe (Wrocław), v němž představil specifický vývoj jednotlivých 
johanitských komend ve Slezsku od konce 12. do počátku 14. století. 
Autor poukázal na fakt, že pouze málo řádových domů se v tomto období 
ubránilo rozsáhlým organizačním a strukturálním změnám. Na příkladu 
několika komend, které patřily k nejstarším johanitským řádovým domům 
ve Slezsku, ukázal příčiny rozsáhlých přesunů johanitských statků či do-
konce ukončení celé existence řádových domů. 

Přední odborník na řešenou problematiku Klaus Militzer (Köln) 
otevřel ve druhý den konference blok věnovaný řádu německých rytířů. 
Ve svém příspěvku zmapoval tendence, trendy, různé aspekty, vazby 
mezi jednotlivými řádovými hodnostáři a regionální odlišnosti v jejich 
bailiích na území římsko-německé říše. Dva následující referáty zaměřily 
pozornost posluchačů na válku německých rytířů s Polskem v 15. století. 
Karol Polejowski (Gdańsk) referoval o odrazu tohoto válečného střetu 
v diplomatických vztazích mezi Francií a řádem. Krzysztof Kwiatkowski 



229

K R O N I K A

(Toruń) věnoval zevrubnou analýzu snahám o záchranu pruské větve řádu 
německých rytířů po bitvě u Grunwaldu. Sledoval i postoj, který k pora-
ženým bratrům zaujal král Václav IV. 

Nad hospodářským vývojem českomoravské bailie řádu německých 
rytířů v pozdním středověku se zamýšlel Martin Čapský (Opava). Kon-
krétně si kladl otázku, jak se komtuři a jejich představení pokoušeli řešit 
nesmírnou zadluženost. M. Čapský dochází k závěru, že zemský komtur 
zastavoval řádové domy, které nenabízely předpoklady k transformaci svého 
hospodářství, a naopak investoval do rozvíjejících se panství (zvláště ve 
výstavbě rybniční sítě), čímž byla nastoupena cesta blízká trendům vývoje 
řádových statků v německých oblastech.

Christian Vogel (Saarbrücken) si jako téma vytkl strukturu temp-
lářského řádu, zvláště věnoval pozornost spletité problematice titulatury 
jednotlivých hodnostářů a hierarchii těchto úřadů. Ve svých úvahách 
srovnává provincie templářů v západní a střední Evropě. Ch. Vogel se 
například přiklání k závěru, že nově zřízené provincie ve střední Evropě 
nezaujímaly rovné postavení vůči sousední německé provincii a že naopak 
německému komturovi (velkopreceptorovi) podléhaly. Takovýto mezistu-
peň v hierarchii řádu referent nalezl i u řádových domů v jižní Francii a na 
Iberském poloostrově. Vogel také zdůraznil úzkou propojenost řádových 
rytířů ve střední Evropě s lokální šlechtou, což se prý i odrazilo v časech 
zániku, při kterém v německých oblastech nebylo prosazeno jejich důsledné 
pronásledování.

V přednášce Heinze Dopsche (Salzburg) byl vzpomenut rytířský řád 
svatého Jiří, který roku 1468 založil císař Fridrich III. Stranou nezůstal 
ani jeho úpadek a zánik v 16. století, pozdější obnova či reflexe řádu 
v umění a literatuře. Otázku, jaké místo příslušelo johanitům, templářům 
a německým rytířům během zásadních inovačních proměn přemyslovských 
zemí v dlouhém 13. století si položil Martin Wihoda (Brno). Referent 
zvláště doceňuje privilegia českých králů a moravských markrabat, která 
osvobozovala řádové komendy od zeměpanských břemen. Johanité se od 
Přemyslovců těchto výsad dočkali pouze na Moravě, v případě samotných 
Čech byli nuceni své postavení bránit zfalšovanými listinami. V tomto 
příspěvku nebyly ponechány stranou ani otázky dělení výnosů z řádových 
držav a podíl rytířských duchovních řádů v českých zemích na kolonizaci. 
Tímto tématem utváření krajiny byla otevřena i problematika posledního 
referátu Miroslava Plačka (Brno), jenž se vyjádřil k problematice stavebních 
podob komend rytířských řádů v českých zemích. Na základě dosavadní-
ho bádání obecně charakterizoval hlavní architektonické rysy a specifika 
nejdůležitějších řádových domů v českých zemích.

Celé konferenci se dostalo poslední den završení v podobě společné 
exkurze, jejímiž zastávkami byla místa někdejších johanitských, respektive 
templářských komend (Přibice, Templštejn, Hostěradice, Horní Kounice 
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a rakouský Mailberg). Byť šlo o ryze vědecké sympozium odborníků, je 
nutné ocenit, že své místo v auditoriu našla i laická veřejnost. Lze pouze 
doufat, že toto nejen reprezentativní, ale též velmi příjemné setkání nad 
tématem rytířských duchovních řádů ve střední Evropě na půdě jihomo-
ravských Čejkovic nebylo poslední. 

Petra Lukešová – Lukáš Reitinger – Eva Richtrová 

Valná hromada Matice moravské
Ve čtvrtek 26. května 2010 se konalo valné shromáždění naší spo-

lečnosti. Jak ukládá pátý článek stanov sdružení, bylo oznámení o jejím 
konání rozesláno všem členům dopisem. Jednání probíhalo od 16.00 hodin 
v posluchárně A 21 na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně za účasti 34 členů společnosti (viz prezenční listina).

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř (pro 
stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání účastníků 
proběhla volba návrhové komise ve složení Lenka Janošová, Tomáš Dvo-
řák a Libor Vykoupil. Následně byl schválen program jednání a účastníci 
shromáždění byli seznámeni se zprávou o činnosti sdružení v roce 2009, 
kterou přednesl jeho jednatel (její plné znění obsahuje následující příspě-
vek). Poté vystoupil Pavel Pumpr, výkonný redaktor Časopisu Matice mo-
ravské, s informacemi o činnosti redakce. Ve své zprávě podal statistický 
přehled obsahu 128. ročníku periodika. Upozornil na přetrvávající obtíže 
zejména se získáváním dostatečného množství kvalitních recenzí a zpráv 
o literatuře. Připomněl skutečnost, že ČMM je zařazen mezi recenzované 
časopisy, což s sebou přineslo nejen navýšení úkolů pro redakci a její čle-
ny, ale i nárůst finančních prostředků potřebných k jeho vydání. V závěru 
svého příspěvku přiblížil i několik témat, jež byla v průběhu loňského 
roku redakcí dále diskutována: publikování obsahu časopisu na webových 
stránkách berlínské univerzity, možnost vydávání suplement periodika 
a jejich forma apod. 

Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o fi-
nančním hospodaření společnosti v loňském roce (viz text následující po 
zprávě o činnosti), v níž podrobně objasnila jednotlivé příjmové a výdajové 
položky. Účastníkům valné hromady umožnila nahlédnout do závěrečné 
inventarizace účtů sestavené účetní firmou Gingko, která jim byla po celé 
jednání valné hromady k dispozici. Následovala zpráva o kontrole hos-
podaření společnosti. Revizní komise ve složení Hana Jordánková (před-
sedkyně), Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové) prováděla kontrolní činnost 
hospodaření průběžně během roku, závěrečný účet společnosti pak byl 
podroben kontrole 21. dubna 2010. Komise, jak uvedla její předsedkyně, 
neshledala žádné nedostatky. Poté byly všechny předložené zprávy valným 
shromážděním jednomyslně schváleny. 
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V diskusi byly projednávány možnosti hledání finančních zdrojů 
pro společnost u dalších krajů v ČR (kromě Jihomoravského). J. Válka ve 
svém vystoupení ocenil práci výboru, redakce časopisu a vysokou úroveň 
matičních publikací; navrhl také zvážit možnost účasti Matice moravské na 
vydávání pramenů jednoty bratrské. Dále v diskusi vystoupil L. Hladký, jenž 
účastníky shromáždění podrobně informoval o přípravě druhého svazku 
česko-srbského sborníku Od Moravy k Moravě, který bude vydán Maticí 
srbskou v Novém Sadu. 

Na závěr celého jednání přednesl Libor Vykoupil návrh usnesení, 
v němž pak valné shromáždění jednomyslně schválilo:
1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření.

Dále vzalo na vědomí podněty z diskuse a zprávu L. Hladkého o pří-
pravě česko-srbského sborníku Od Moravy k Moravě 2. 

Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 17.05 
hodin.

Bronislav Chocholáč 

Zpráva o činnosti Matice moravské v roce 2009
Počátkem roku skončil tříletý mandát výboru společnosti. Na valné 

hromadě konané dne 20. května 2009 byl zvolen výbor nový, který opě-
tovně do svého čela zvolil profesora Jiřího Malíře (seznam členů výboru, 
revizní komise i schválené redakční rady viz Časopis Matice moravské 128, 
2009, s. 283). Během tohoto období navázala společnost na rozsáhlé vyda-
vatelské aktivity z minulých let a dále je výrazně rozšířila a prohloubila. Ve 
spolupráci s dalšími institucemi rozvíjela taktéž přednáškovou činnost, do 
níž se zapojili jak domácí, tak i zahraniční badatelé. Soustavná pozornost 
byla také věnována propagaci sdružení a snaze rozšířit členskou základnu. 
V současné době (k 15. dubnu 2010) má společnost 255 členů, kteří jsou 
o její činnosti informováni společně s dalšími zájemci prostřednictvím samo-
statných webových stránek sdružení (http://www.matice-moravska.cz). 

Publikační činnost 
Dlouhodobým úkolem společnosti je zajistit vydávání recenzovaného 

periodika Časopisu Matice moravské. V roce 2009 to již byl 128. ročník. 
Byla vydána dvě čísla v celkovém rozsahu 586 stran. Podrobnosti o ob-
sahu a obtížích s jeho vydáním obsahuje zpráva přednesená výkonným 
redaktorem Pavlem Pumprem. 

Kromě časopisu byly vydávány další publikace samostatně nebo 
v rámci existujících edičních řad, většinou ve spolupráci s Výzkumným 
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střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. Přede-
vším byla rozšířena Knižnice Matice moravské. Jako její 23. svazek byla 
publikována práce Hany Bočkové s názvem Knihy nábožné a prosté, v níž 
soustředila autorka pozornost na nábožensky vzdělávací tvorbu v českých 
zemích v době baroka. V následujícím svazku jmenované ediční řady byli 
čtenáři vtaženi do problematiky laické zbožnosti a jejích proměn díky 
práci Tomáše Malého Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací, jejímuž 
sepsání předcházela rozsáhlá analýza testamentů brněnských měšťanů ze 
17. a 18. století. Monografie Panovnické vjezdy na středověké Moravě Roberta 
Antonína a Tomáše Borovského postihla problematiku vstupů panovníků 
do středověkých měst, a to nejen z hlediska jejich vnějšího lesku, ale i vý-
znamu pro pojetí královské moci ve středověku a její proměny s počínající 
renesancí. Kvartet monografií publikovaných v Knižnici MM uzavřela práce 
Roberta Antonína věnovaná zahraniční politice krále Václava II. v letech 
1283–1300.

Mimo matiční ediční řady vyšlo pět prací. Samostatně vydala spo-
lečnost sborník k šedesátým narozeninám předsedy MM profesora Jiřího 
Malíře s názvem Historik na Moravě. Do tohoto rozsáhlého publikačního 
projektu, který edičně připravili Hana Ambrožová, Tomáš Dvořák, Broni-
slav Chocholáč, Libor Jan a Pavel Pumpr, přispělo více než sedm desítek 
historiček a historiků. Mezi autory byli nejen badatelé z České republiky, 
ale i z Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Životní jubileum Nového 
Marta Moravika – profesora Josefa Války – připomněla Matice moravská ve 
spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU vydáním souboru převážně 
jeho starších studií. Publikaci s názvem Myšlení a obraz v dějinách kultury. 
Studie – eseje – reflexe k vydání připravili Tomáš Knoz a Jiří Kroupa. 

Další dvě kolektivní monografie vznikly ve spolupráci našeho sdru-
žení s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy a s brněnskou 
pobočkou Historického ústavu Akademie věd ČR. V první z nich s názvem 
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století soustředili autoři pozornost 
na pojem sekularizace a možnosti jeho užití v různých humanitních obo-
rech; dále přiblížili konkrétní výsledky a inspirativní podněty domácích 
a zahraničních historiků a sociologů, které se týkaly například politizace 
českého a moravského venkova, vytváření konfliktních stranických linií, 
náboženské symboliky apod. K vydání publikaci připravili Lukáš Fasora, 
Jiří Hanuš a Jiří Malíř. Druhá monografie s názvem Historik v proměnách 
doby a prostředí. 20. století, jež byla editorsky připravená Jiřím Hanušem 
a Radomírem Vlčkem, přiblížila čtenářům rozmanitost přístupů historic-
kých škol a významných osobností, vliv politických idejí, hnutí a režimů 
na lidské osudy a změny v chápání vědecké práce historiků. 

Rozsáhlá ediční činnost společnosti byla završena vydáním publi-
kace JUDr. Václav Kounic a jeho doba, kterou do tisku připravili Jiří Malíř 
a Martin Rája. Více než dvě desítky badatelů v jejím rámci usilovaly nejen 
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o postižení Kounicovy osobnosti, rodinného zázemí a veřejného působe-
ní, ale i o přiblížení úlohy a postavení šlechtice ve společnosti 19. století, 
významu vysokého školství na Moravě apod.

 
Přednášková činnost

Ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU, Výzkumným střediskem 
pro dějiny střední Evropy a brněnskou pobočkou Historického ústavu AV 
ČR pořádala Matice moravská dva semináře. První, který se konal v Brně 
14. května 2009, byl věnován sekularizaci dělnického prostředí v 19. století 
a své příspěvky zde přednesla více než desítka domácích badatelů. Druhý, 
s názvem Spory o čest ve středověku a raném novověku, proběhl také v Brně, 
a to 12. listopadu 2009, za účasti nejen domácích, ale i zahraničních bada-
telů, jmenovitě z Polska a Slovenska (celkem 11 příspěvků).

V průběhu roku bylo dále uspořádáno několik samostatných předná-
šek předních domácích a zahraničních odborníků již tradičně ve spolupráci 
s Historickým ústavem Filozofické fakulty MU v Brně. O své poznatky se 
s posluchači rozdělili:
Grace Davie (Exeter): Náboženství v moderní Evropě
Wojciech Iwańczak (Kielce): Obraz Čecha v polské historiografii
Jiří Kořalka (Praha): Nové poznatky ve zpřístupnění korespondence Františka 
Palackého. (Úvaha o půvabu historického řemesla)
Václav Ledvinka (Praha): Zlom či kontinuita? Konec hradecké a nástup slava-
tovské éry na českých a moravských statcích zlaté pětilisté růže (1589–1631)
Jiří Štajf (Praha): diskuse o jeho knize František Palacký. Život, dílo, mýtus
Ivo Štefan (Praha): Velká Morava, stát a archeologie. Kolaps jednoho raně 
středověkého systému.

Výše uvedených přednášek se účastnilo v průměru 40 osob především 
z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale 
i z dalších brněnských pracovišť (Historického ústavu AV ČR, Moravské-
ho zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea 
a dalších). 

Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků 

pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti není možné 
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Opětovně, 
jako v minulých letech, byly podány projekty s žádostí o finanční příspěvek 
na Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, na 
Radu vědeckých společností při AV ČR a na Nadaci Českého literárního 
fondu. Celkem bylo takto získáno 295 000 Kč, což je částka zhruba stejná 
jako v minulých letech. Dlouholetá rozsáhlá především publikační činnost 
společnosti vedla k nárůstu ekonomické agendy sdružení. Bez přijetí nové 
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pracovní síly by nebylo možné její zvládnutí, proto byla na místo účetní 
přijata Ing. Věra Kazdová (od března 2009 na poloviční úvazek). Další 
podrobnosti o finančním hospodaření společnosti obsahuje zpráva Jiřiny 
Štouračové. 

Úkoly na následující období (rok 2010)
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 129. ročníku ČMM 

a nejméně jednoho svazku ediční řady Prameny dějin moravských. Kon-
krétně se bude jednat o Pamětní knihu města Brna z let 1391–1515, kterou 
do tisku připravil Miroslav Flodr. Touto edicí tak bude dokončeno zpřístup-
nění středověkých pamětních knih města Brna, které patřily k prvořadým 
institucím tehdejšího výkonu městského práva a jeho zajištění. Dále vydat 
dva svazky Knižnice MM a alespoň jednu publikaci mimo ediční řady.

2. V přednáškové oblasti budeme opětovně připravovat ve spolupráci 
s Historickým ústavem FF MU šest až osm samostatných vystoupení do-
mácích a zahraničních odborníků.

3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly 
podány v požadovaných termínech (od října 2009 do února 2010) granty 
a žádosti o finanční podporu některých výše uvedených publikací. Jme-
novitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností 
při Akademii věd ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Nadaci 
Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude ne-
zbytné získat alespoň 500 000 Kč. Nadále je nutné, aby výbor věnoval 
soustavnou pozornost hospodaření společnosti, hledal další možnosti pro 
distribuci matičních publikací a posiloval informovanost o nich mezi širší 
odbornou veřejností. 

* * *
V současné době je možné konstatovat, že byl plán činnosti stanovený 

pro rok 2009 splněn. Stejně jako v několika předchozích letech i v loňském 
roce bylo vydáno, ať již samostatně nebo ve spolupráci s dalšími instituce-
mi, devět titulů! Pokud do výčtu zahrneme i publikování dvou čísel ČMM 
a zároveň uvážíme vydavatelské podmínky společnosti, je to výsledek velmi 
příznivý. Zdárně se rozvíjela přednášková činnost společnosti, naopak i přes 
dlouhodobý soustavný zájem výboru o tuto problematiku se zatím nedaří 
rozšiřovat členskou základnu sdružení.

Celkově lze hodnotit rok 2009 jako další z úspěšných roků v činnosti 
Matice moravské. Tohoto výsledku bylo možné dosáhnout jen prostřed-
nictvím velmi dobré spolupráce s řadou výše uvedených institucí a jejich 
vedoucích pracovníků a v neposlední řadě také všech členů, kteří se aktivně 
na činnosti společnosti podíleli, za což patří všem upřímné poděkování.

Bronislav Chocholáč
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Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2009
Výnosy činily celkem 1 117 246,69 Kč.
Členění (v Kč):
1.  Členské příspěvky  43 987,-
2. Předplatné časopisu  42 094,-
3. Příspěvky – dary 1 407,15
4. Tržby za vlastní výrobky 351 062,77
5. Tržby z prodeje služeb 257 736,40
6. Změna stavu nedokončené výroby 125 704,98
7. Dotace  295 000,-
 Město Brno 90 000
 Nadace ČL 30 000
 Jihomoravský kraj  30 000
 MK ČR 50 000
 Akademie věd ČR 95 000
8. Kurzové zisky 51,97
7.  Úroky z BÚ 202,42

Náklady činily celkem  1 369 522,64 Kč.
Členění (v Kč):
1. Služby (výroba publikací) 1 079 017,85
2. Mzdové náklady včetně autor. honorářů ČMM 175 625,-
3.  Zákonné sociální pojištění 25 500,-
4.  Spoje – poštovné, telefon 48 802,54
5. Přístrojové vybavení  27 098,12
5. Spotřeba materiálu 6 512,21
6.  Kurzovní ztráty  1 323,76
7. Ostatní 5 643,16

Hospodářský výsledek činil -252 275, 95 Kč.

V kalendářním roce byly zaplaceny veškeré výdaje spojené s činností 
Matice moravské. Vykázaná ztráta byla uhrazena z hospodářského výsledku 
sdružení z minulých let.

Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následu-
jících zásad při odevzdávání rukopisů: 

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické vstupy, recenze, 
zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně na disketě v textovém editoru Word, resp. 
RTF. Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, 
prosíme, předem s redakcí. K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o ma-
ximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků 
s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka. Dále též český podklad 
pro anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně po-
známkového aparátu, délka recenze 6 normostran a délka anotace maximálně dvě 
normostrany. 

Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, 
čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě 
horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!

V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište 
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počáteční 
a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se 
nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.

Na závěr záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy číslo ISBN!

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:

strana – s.
signatura – sg.
folio – f. 
recta – r.
versa – v. 
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.
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Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení 
uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora 
v plném znění):

Vzory

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.

Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jed-
noho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. 
In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und 
Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit 
von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 
1997, s. 9. 

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. 
XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.

Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Při opakování autora:
Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 
1986, s. 83.

Při opakování autora i díla: 
Tamtéž, s. 85–86.

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19952, 
s. 135.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, 
která bude v poznámkách dále používána:

Vzor

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. 
Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, 
název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.
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Vzor

Moravský zemský archiv Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, 
Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy 
s pomlčkou: London – New York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně 
usnadní redakční zpracování.

Redakce ČMM


