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S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Anna Pumprová
Svědectví autografu o práci Petra Žitavského
s textem Zbraslavské kroniky*

An autograph’s testimony about Peter of Žitava’s work with the text of the Chronica Aulae regiae
The article focusing on the autograph of the second book of the Chronica Aulae regiae
(the Chronicle of Zbraslav), preserved under the signature Pal. Lat. 950 in the Vatican
Library in Rome, seeks to describe what the author’s record tells us about the creative
work of Peter of Žitava and about him as a literary author. The material for the study
of this problem consists of the various text interventions, which the abbot of the monastery Aula regia (Zbraslav) made in the previously formulated and codex-inscribed
wording of his historical work, especially the cuts and corrections, which impact the
formal and content part of the created text.
Key words: Czech-Latin literature of the 14th century, Cistercian historiography, Peter
of Žitava (Zittau), Chronica Aulae regiae (the Chronicle of Zbraslav), autographs

Filologicky orientované medievistice zpravidla při studiu písemných
památek není dopřán bezprostřední kontakt s předmětem jejího zájmu,
literárním tvůrcem; k dispozici má většinou pouze pozdější opisy jednotlivých děl, více či méně vzdálené originálu, nebo odborná zpracování
rukopisné tradice v podobě kritických edicí. Naskytne-li se za této situace
dnešnímu badateli možnost, aby pracoval se záznamem literárního díla,
který byl vytvářen jeho autorem, jen stěží se ubrání pocitu, že se k objektu
svého zkoumání přiblížil přes propast uplynulých staletí téměř na dotek.
O velikém štěstí pak lze hovořit, když je mezi vzácnými případy tohoto
typu dochován autograf byť jen části pramene historiky i literárními vědci
tolik ceněného, jako je Zbraslavská kronika. Navzdory tomu a navzdory
skutečnosti, že domácí odborná veřejnost byla o jedinečném charakteru
rukopisu druhého dílu Zbraslavské kroniky, uchovávaného pod signaturou Pal. Lat. 950 ve Vatikánské knihovně v Římě, zpravena již od dob
italské cesty Františka Palackého (1837),1 nebyla autografu až do nedáv*
Tato studie vznikla v rámci projektu GAČR Zbraslavská kronika: kritická komentovaná edice (projekt číslo P405/10/0425). Jde o rozpracovanou verzi přednášky Hledání slov
i potlačování emocí: jak se rodila Zbraslavská kronika, proslovené na IX. medievistickém pátku
13. dubna 2012 na Historickém ústavu FF MU v Brně.
1
Srov. P a l a c k ý , František: Literarische Reise nach Italien im Jahre 1837 zur Aufsuchung von Quellen der böhmischen und mährischen Geschichte. Prag 1838, s. 54–56.
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né doby věnována odpovídající pozornost. Edice i překlady Zbraslavské
kroniky, které vznikly po tomto datu, sice měly snahu reflektovat alespoň
znění vatikánského rukopisu, činily tak však pouze nepřímo v podobě, jakou jim zprostředkovali jejich zpravodajové, a tudíž nepřesně a neúplně.2
Náležitému studiu autorský záznam druhé knihy Zbraslavské kroniky podrobily až v posledních letech Zdeňka Hledíková a Marie Bláhová.3
Z. Hledíková rozebrala důvody, kvůli nimž je vatikánský kodex poprávu
považován za autograf: je psán z velké části rukou jednoho písaře, který
v zaznamenaném textu prováděl stylistické úpravy a doplňoval do něj
věcné údaje; některé úseky, zejména listiny nebo v menší míře pak i jiné
předem připravené partie, však dával opisovat svým pomocníkům. Zápisy
v autografu a stejně tak opravy a doplňky vznikaly postupně v průběhu
22 let. Zvláštní pozornost věnovala Z. Hledíková písmu Petra Žitavského,
popsala jeho hlavní znaky a sledovala, jak se jeho charakter proměňoval
v čase. M. Bláhová přiblížila, jakou cestou a za jakých okolností se autograf
mohl dostat do knihovny rýnských falckrabat a spolu s ní pak do fondů
vatikánské knihovny, zabývala se odlišením jednotlivých písařských rukou
(kromě Petra Žitavského identifikovala šest jiných písařů, nejspíše členů
klášterního skriptoria),4 popsala co nejpodrobněji postup při vytváření
2
Původce první kritické edice Zbraslavské kroniky J. Loserth podával informace
o vatikánském rukopisu s odkazem na zjištění F. Palackého a profesora Schenkla z Grazu
( L o s e r t h , Johann: Die Königsaaler Geschichtsquellen. Kritische Untersuchung über die
Entstehung des Chronicon Aulae Regiae. Archiv für österreichische Geschichte 51, 1873, 2,
s. 452). J. Emler vycházel při pořizování zatím poslední edice Zbraslavské kroniky (Petra
Žitavského Kronika zbraslavská. Ed. J. Emler. In: Fontes rerum Bohemicarum IV. Pragae
1884, s. 3–337, dále jen FRB IV) ze srovnání vatikánského rukopisu s Freherovým vydáním
(Rerum Bohemicarum antiqui scriptores aliquot insignes, partim hactenus incogniti. Ed. M. Freher.
Hanoviae 1602), provedeného F. Palackým, a z kolace téhož rukopisu s Loserthovým vydáním, podniknuté J. Wotkou (srov. E m l e r , Josef: Úvod. In: FRB IV, s. XV). Pro první
překlad Zbraslavské kroniky do češtiny porovnal Emlerovu edici s vatikánským rukopisem
H. Kollmann (srov. Kronika Zbraslavská. Přeložil Jan V. Novák, úvodem a poznámkami
doprovodil Václav Novotný. Sbírka kronik a letopisů českých v překladech II. Praha 1905,
s. 622–636). K tomu srov. též B l á h o v á , Marie: Dílna středověkého historika. (Způsob
práce Petra Žitavského). In: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu we wczesnej
epoce nowożytnej. Red. A. Barciak – W. Iwańczak. Katowice 2006, s. 11–33, zde s. 16.
3
Zdeňka Hledíková se v pozici ředitelky Českého historického ústavu v Římě zasloužila
o pořízení fotografií bohemikálních rukopisů vatikánské knihovny včetně autografu Petra Žitavského. Kodex č. 950 podrobila důkladnému studiu v roce 1999 a výsledky zveřejnila na 17. paleografickém kongresu, konaném v Ljubljani 7.–10. září 2010 (XVIIe colloque international
de paléographie latine: Les autographes du Moyen Âge), její příspěvek Peter von Zittau. Das
Beispiel des Autographs einer schöpferischen Persönlichkeit des 14. Jahrhunderts und Möglichkeiten der
Autographienatlanten vyjde tiskem v připravovaném sborníku z konference, laskavě mi jej však
poskytla k nahlédnutí, abych na její závěry mohla odkázat již v tomto článku. Marie Bláhová
věnovala vatikánskému rukopisu již citovanou studii Dílna středověkého historika a příspěvek
Sic et ego ea, que vidi, que certissime cognovi, ruditer conscribere laborabo. Zur Arbeitsweise Peters von
Zittau, který bude publikován ve sborníku z konference Chronicon Aulae regiae / Die Königsaaler
Chronik: eine Bestandsaufnahme, konané v Bad Wiessee 18.–20. dubna 2008, a jenž mně byl
autorkou rovněž laskavě poskytnut k nahlédnutí ještě před zveřejněním.
4
M. Bláhová je označuje jako písaře B–G (Dílna, s. 19–25). Jiný počet pomáhajících
rukou, totiž pět, stanovila W a l z , Dorothea: Die historischen und philosophischen Handschriften
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autografu jakožto historiografického díla a začlenila jeho vznik do kontextu
historiografické tvorby ve středověké Evropě. Obě badatelky se shodují
v závěru, že vatikánský kodex nezachycuje úplně první nástin díla, nýbrž
že do něj Petr Žitavský zapisoval text, který vytvářel na základě více či
méně propracovaných materiálů a poznámek a který ještě příležitostně
upravoval a doplňoval.5
Úkolem následujících stran je doplnit naznačená zásadní zjištění
o povaze vatikánského rukopisu hledáním odpovědi na otázku, co autorský
zápis druhé knihy Zbraslavské kroniky vypovídá o tvůrčí práci Petra Žitavského s textem a o jeho osobnosti jakožto slovesném umělci.6 Jak vyplývá
z předchozího, materiál ke studiu tohoto problému představují především
zásahy, které zbraslavský opat prováděl v již zformulovaném a do kodexu
zaznamenaném textu, eventuálně méně časté opravy, k nimž přistupoval již
při stylizování jednotlivých řádků druhé knihy kroniky. Ačkoliv je tak možné
proces tvůrčího psaní zachytit až ve fázi autorských korektur, prozrazují
i ony mnohé o způsobu, jímž opat na svém výtvoru pracoval, o oblastech,
na něž se při revizi textu zaměřoval, a o nárocích, které na své dílo kladl.
Studium zásahů Petra Žitavského bude z pochopitelných důvodů omezeno
na folia, na nichž je hlavní text podle paleografické analýzy psán jeho rukou,
tedy fol. 1r–15v, 19r–27r(část.), 29r(část.), 30r(část.)–35v, 38r–52r(část.),
52v(část.)–55v(část.), 56r(část.)–56v, 64r–73v(část.), 84v(část.);7 stranou
pozornosti zůstaly opravy chyb, k nimž zjevně došlo v důsledku opisování
některých partií z předem připravených poznámek (zpravidla jde o vyznačení opomenutých slov).8
der Codices Palatini Latini in der Vatikanischen Bibliothek (Cod. Pal. Lat. 921–1078). Wiesbaden
1998, s. 42–43; také podle Z. Hledíkové měl Petr Žitavský o jednoho pomocníka méně, neboť
písař veršů nářku nad smrtí královny Elišky (fol. 70r–71v), v rozboru M. Bláhové označený
písmenem F, byl patrně totožný s Petrem Žitavským ( H l e d í k o v á , Z.: Peter von
Zittau [v tisku]). Podrobná analýza autografu z pera Stanislava Petra vyjde v rámci Katalogu
bohemikálních rukopisů fondu Palatini latini Vatikánské knihovny. Za tuto informaci vděčím
paní prof. Z. Hledíkové.
5
Srov. H l e d í k o v á , Z.: Peter von Zittau (v tisku); B l á h o v á , M.: Dílna, zvl.
s. 26–31. Tomuto opodstatněnému závěru nasvědčují relativně malý počet oprav v autografu
jako celku a přítomnost opisovačských chyb.
6
Ve své studii vycházím z textu připravované kritické edice Zbraslavské kroniky, kterou
zpracovávám spolu s kolegy Liborem Švandou a Demeterem Malaťákem, D. Malaťákovi vděčím
za kontrolu jednotlivých čtení rukopisu ve vatikánském originálu.
7
V označení těchto partií vycházím ze závěrů vyslovených M. Bláhovou a Z. Hledíkovou,
viz zde pozn. č. 4.
8
Při opisování z podkladů opomenul Petr Žitavský např. na fol. 3r Pal. Lat. 950 slovo
vita na konci věty (moriens transsiit ex hac vita; srov. FRB IV, s. 244A), na fol. 6r domicilia sua
(quidam rustici cum uxoribus suis domicilia sua deserunt; srov. FRB IV, s. 248A), na fol. 11r regem
(contra nostrum regem non pugnabimus; srov. FRB IV, s. 253A), na fol. 23v abstracta (civitas
Snoma cum castro, que antea a regno abstracta fuerat; srov. FRB IV, s. 264B), na fol. 67v sui (in
capitulo anno sui regiminis decimo; srov. FRB IV, s. 302B). Odkazy na FRB IV jsou u citací
z autografu v tomto článku udávány proto, aby se čtenář neznalý rukopisu podle nich mohl
v textu Zbraslavské kroniky lépe zorientovat, je však třeba znovu upozornit, že Emlerova
edice velkou část zde analyzovaných autorských zásahů a oprav vůbec nereflektuje.
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Druhy zásahů do textu
Autorovy úpravy, které se zachovaly ve vatikánském rukopise a poskytují cenné informace o jeho práci s textem, se týkají dvou aspektů
vytvářeného díla: jednak vlastní podoby vznikajícího textu, jednak jeho
uspořádání. Z autografu je totiž patrné, že některé partie druhé části kroniky
byly sepsány a do díla začleněny později než jejich okolí, ať již proto, že
Petr Žitavský literární zpracování těchto míst odložil či přehodnotil, nebo
proto, že se se skutečnostmi, které jsou v nich popisovány, seznámil až
s určitým časovým odstupem a do kodexu je pojímal v době, kdy již chronologicky organizované vyprávění dospělo za okamžik vhodný pro jejich
zařazení. První situace nastala v případě úvodních pasáží druhé knihy. Vatikánský kodex neobsahuje prolog a seznam kapitol, jež musely vzniknout
až po dokončení druhé knihy, a známe je tak pouze z opisu jihlavského
rukopisu.9 Autor dále přepracoval zahájení první kapitoly: na foliu 1r byl
počáteční odstavec o blahodárném působení Petra z Aspeltu v království
a o nenávisti, kterou k němu chovali někteří z domácích pánů, doplněn
později místo vyškrabaného textu, psaného stejně jako následující odstavec
o obtížné situaci, v níž se po odchodu mohučského arcibiskupa ocitla Eliška
Přemyslovna (Post recessum atd.), drobnějším písmem.10 Autor starší text
navázal na nový vsunutím dvou slov do druhého odstavce: Post recessum
<itaque eiusdem> domini Petri… (srov. FRB IV, s. 241B).
Z hlediska záměru sledovat, jak autor nakládal se svým textem,
jsou ovšem důležitější případy, kdy byly do již napsané části knihy s odstupem vkládány nové zprávy. První se nachází na fol. 2v (srov. FRB IV,
s. 243B–245A). Petr Žitavský zde původně v kuse popsal celou stranu:
první kapitolu o roce 1317, na jejímž závěru se zmínil o výpravě Jana
Lucemburského proti Zdislavovi ze Šternberka, ukončil slovy servicium
et fidem promittit a pokračoval kapitolou druhou, vyprávějící o událostech
roku 1318. K místu se však posléze vrátil: s nevelkým časovým odstupem doplnil dosud poslední větu první kapitoly poznámkou et hec per
mensem integrum non servavit (zasahuje do pravého okraje) a poté zařadil
za tento text ještě zprávu o smrti Aegidia Římského, kterou zaznamenal
na zvláštním listu (dnešní fol. 3r) a na jejíž vložení upozornil opisovače
poznámkou na levém okraji: Hic scribe de morte Egidii.
9
Rukopis je uchováván ve Státním okresním archivu Jihlava, Archiv města Jihlavy,
Úřední knihy a rukopisy 1359–1850 (1894), inv. č. 692. Prolog a seznam kapitol chybí také
ve wolfenbüttelském rukopise (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 154
Extrav., fol. 225r–325v). Podobně tomu mohlo být u autografu první knihy Zbraslavské kroniky, jak by nasvědčoval její roudnický rukopis (Roudnická lobkovická knihovna v Nelahozevsi,
R VI Fc 24, fol. 1r–225v), který postrádá generální prolog, obsahuje však seznam kapitol,
zapsaný za vlastním textem díla.
10
Za tento postřeh vděčím kolegovi D. Malaťákovi.
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Pro komplikovanější, z hlediska studia autorovy práce s textem ovšem velice přínosné řešení obdobné situace se zbraslavský opat rozhodl
na dnešním foliu 19r. Zde byly původně v návaznosti na dnešní folio 14v
(nešlo však, jak upozornila již M. Bláhová,11 o návaznost bezprostřední,
neboť text na konci fol. 14v a 19r netvoří syntaktický celek) zaznamenány
zpráva o negativních hospodářských dopadech zatmění slunce, očité svědectví o stopách, jež zanechalo ve Francii pronásledování malomocných,12
a stručné sdělení o smrti svatojiřské abatyše Kunhuty, uzavírající desátou
kapitolu. Vyprávění o zkáze malomocných Petr Žitavský s odstupem rozšířil o papežský list, který měl dát k události podnět. O jeho nabytí praví:
„…opsal jsem si jej vlastnoručně v morimondském klášteře od kohosi,
kdo tvrdil, že jej získal z římské kurie, a zaznamenal jsem jej zde slovo
od slova k ostatnímu.“13 Do kroniky však opat nechal list z vlastního
exempláře přepsat jedním z pomocníků (podle identifikace M. Bláhové jde
o písaře B) a sám vyznačil pouze opravy, dokument se nachází na dnešních
foliích 16r−18r.14 Na rozdíl od svého počínání na fol. 2v se autor tentokrát
nespokojil se začleněním nového textu pomocí poznámky pro opisovače,
nýbrž upravil stávající podobu již hotového záznamu: zprávy o zatmění
a malomocných na dnešním foliu 19r přeškrtl, znovu je v pozměněném
znění zapsal na dnešní folio 15r a připojil k nim úvod k vloženému listu.
Tato skutečnost nám umožňuje starou i novou variantu pasáže Zbraslavské
kroniky srovnat a vyhledat změny, které Petr Žitavský v již zformulovaném
textu provedl (odlišnosti jsou vyznačeny tučně):

11
Srov. B l á h o v á , M.: Dílna, s. 20.
12
Petr Žitavský je zapsal na základě zážitků z cesty na generální kapitulu v roce 1321,
srov. C h a r v á t o v á , Kateřina: Cesty českých cisterciáckých opatů na generální kapituly.
In: Historia Monastica I. Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002−2003
v cyklu „Život ve středověkém klášteře“. Ed. D. Foltýn. (Colloquia mediaevalia Pragensia 3).
Praha 2005, s. 215−238, zde zvl. s. 232.
13
Latinský text je na tomto i jiných místech studie podáván v překladu autorky. Pal. Lat.
950, fol. 15r: Epistolam vero papalem, ut creditur, causam et materiam huius negocii continentem
in Morimundensi monasterio a quodam, qui eam se habuisse fatebatur a Romana curia, propria
manu scripsi et hic de verbo ad verbum hanc in cetera annotavi (srov. FRB IV, s. 257B–258A).
Tato poznámka svědčí proti možnosti zmiňované M. Bláhovou (Dílna, s. 19), že by list byl
Petrovi dodán některým z jeho zpravodajů.
14
Srov. B l á h o v á , M.: Dílna, s. 19–20; ke způsobu vložení listiny srov. též H l e d í k o v á , Z.: Peter von Zittau (v tisku).
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Původní škrtnutý text na fol. 19r:

Nový text na fol. 15r:16
„natalis patrie dulcissimum sibi foret.

Hoc anno in die beatorum Iohannis et
Pauli martirum feria VIa ecclipsis solis
extitit, que
„ab hora prima usque ad horam
ab hora prima usque ad horam
terciam perduravit. Qua facta statim
terciam perduravit. Qua facta statim
postea omnium segetum et nascencium postea omnium in terra nascencium
grana et semina, que antea optime
grana et semina, que ante optime
fuerunt disposita, sunt quasi visibiliter fuerant disposita, sunt quasi visibiliter
diminuta. Subsecute eciam sunt
diminuta. Subsecuntur
maxime inundaciones fluminum, que
maxime inundaciones fluminum, que
fecerunt in locis, civitatibus
fecerunt in campis, civitatibus,
et villis pluribus magnum dampnum.
muris et villis magnum dampnum.
Hoc anno ego ipse plurimas partes
Reni et Gallie pertranssivi et
omnia leprosoria seu leprosorum
habitacula igne concremata conspexi
et ipsi leprosi, qui in eisdem
partibus inveniri poterant, similiter
sunt cremati.
Insonuerat enim ubique fama publica,
quod ipsi leprosi a Iudeis et Sarracenis
accepta maxima pecunia Cristi
fidelibus darent et occulte ministrarent
in aquis, puteis et fontibus toxicum
et venena. Ob quam causam plurimos
puteos in partibus Gallicanis vidi
humo repletos et aliquos seris et
hostiis in ore putei superius, ne
accedere posset insidiancium
malignitas, cautissime coopertos.“

Hoc anno ego ipse plurimas
Reni et Gallie partes pertranssivi
et omnia leprosoria seu leprosorum
habitacula igne concremata conspexi.
Ipsi enim leprosi, qui in eisdem
partibus poterant inveniri, pariter
sunt cremati.
Insonuerat namque fama publica,
quod ipsi leprosi per Iudeos et
Sarracenos pecunia corrupti cristianis
darent et occulte ministrarent
in aquis, in puteis et fontibus toxicum
et venena. Ob hanc causam vidi plures
puteos et fontes in Gallicanis
partibus humo tunc repletos
et clausuris superius
cautissime coopertos.“

15

Pokusme se nyní jednotlivé zásahy roztřídit a charakterizovat, popřípadě objasnit, zda textu dodávají nějakou novou kvalitu. Nacházejí se zde:
1. Změny kategorie času u slovesných tvarů – fuerunt disposita → fuerant
disposita; subsecuta sunt → subsecuntur (kromě jemnějšího odlišení časových rovin došlo v prvním případě také ke vzniku rytmického zakončení
15

Srov. FRB IV, s. 257B.
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typu cursus velox). 2. Úpravy slovosledu — plurimas partes Reni et Gallie →
plurimas Reni et Gallie partes (aktuální uspořádání vytváří ozdobné hyperbaton); inveniri poterant → poterant inveniri (nově cursus velox); plurimos
puteos in partibus Gallicanis vidi humo repletos → vidi plures puteos et fontes
in Gallicanis partibus humo tunc repletos (po úpravě dosažen cursus velox,
navíc byl rozvinut předmět). Společným dopadem přítomnosti rytmických
klauzulí, zvláště typu velox, ale i části rétorických figur včetně hyperbatu je
zvýšený akustický účinek textu při recepci sluchem. 3. Volba vhodnějších
synonymních výrazů — similiter → pariter; enim → namque; ob quam causam
→ ob hanc causam. 4. Úprava stylizace vět a obratů — leprosi a Iudeis et
Sarracenis accepta maxima pecunia Cristi fidelibus darent → leprosi per Iudeos
et Sarracenos pecunia corrupti cristianis darent (přeformulováním dosaženo
jasnějšího vyjádření); omnium segetum et nascencium grana et semina →
omnium in terra nascencium grana et semina (přeformulováním odstraněno
významové opakování v podobě dvou shodně spojených párů synonym);
in locis, civitatibus et villis pluribus → campis, civitatibus, muris et villis (rozvinutí a zpřesnění předchozí formulace); et ipsi leprosi → ipsi enim leprosi
(precizace větného poměru); aliquos … malignitas → clausuris (zestručněním
a přeformulováním bylo dosaženo přehlednějšího a hutnějšího vyjádření
popisovaných skutečností, zároveň byla uplatněna částečná korekce obsahu
– došlo k vypuštění zmínky o zlovolnosti pletichářů).
Podobně jako v předchozím případě postupoval Petr Žitavský při
vkládání nového textu na dnešních foliích 26v, 27r a 30r autografu.16
Na fol. 26v původně pokračovalo vyprávění z předchozí strany o sporu
mezi papežem a Ludvíkem Bavorem, jež autor hodlal doplnit zněním papežského procesu proti římskému králi. Nejprve chtěl zřejmě příslušnou
listinu do kroniky vložit na volném listu a přímo do textu zaznamenat jen
pokyny pro opisovače (stejně jako u zápisu o smrti Aegidia): napsal zde
úvodní větu k procesu, jeho první řádky a poznámku: [Omnia] require in
cedula ad tale signum. Hec omnia hic scribantur. Následuje znovu několik
prvních slov zmíněné listiny, načrtnutých zběžnějším způsobem, prázdný řádek a poté počátek oddílu De obsidione Metensis civitatis, jenž spolu
s krátkou zprávou o smrti dcery Jana Lucemburského Alžběty uzavírá
13. kapitolu knihy. Posléze se však tento způsob začlenění listiny autorovi
znelíbil a text na fol. 26v zrušil. Snad jej k tomu vedla obava, že písař při
psaní čistopisu vložený text správně nezařadí, jak se domnívá M. Bláhová,17
mohl se však k zásahu rozhodnout rovněž proto, že se mu vedle procesu
proti Ludvíkovi naskytla i jiná látka, kterou chtěl umístit ještě před závěr
13. kapitoly, totiž další papežská listina odmítající část učení o zpovědi
Jeana Poillyho a zpráva o kanonizaci Tomáše Akvinského. Na fol. 27r
16
Podrobný popis místa z paleografického hlediska podala B l á h o v á , M.: Dílna,
s. 20–21.
17
Srov. tamtéž, s. 21.
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tedy přepsal první část textu z fol. 26v včetně prvních řádků procesu proti
Ludvíkovi a zbylou část listiny (fol. 27r–29r) dal opsat pomocníkovi (podle
klasifikace M. Bláhové písaři C).18 Poté opat zaznamenal začátek prohlášení
o zpovědi a pero opět předal písaři C (do fol. 30r). K psaní se znovu vrátil
při vyprávění o Tomášově kanonizaci a teprve za ně (na fol. 30v) přepsal
druhou část textu z folia 26v, pojednávající o obležení Met. Díky těmto
skutečnostem máme zachován další úsek druhé knihy Zbraslavské kroniky
na dvou místech, která spolu můžeme srovnat (v důsledku vyškrabání
obtížně čitelná místa na fol. 26v označují hranaté závorky):19
Původní škrtnutý text na fol. 26v:

Nový text na fol. 27r a 30v:24

„Ecclesiam rege, Criste, [piam,] rege
naviculamque
Petri, ne [mersa pereat,] sed abinde
respersa
scismata fac [cedant, hanc] ne
de cetero ledant.

„Ecclesiam rege, Criste, piam, rege
naviculamque
Petri, ne mersa pereat, sed abinde
respersa
scismata fac cedant, hanc ne
de cetero ledant.

Ut autem omnibus causa discordie,
que inter Iohannem papam XXIIm et
Lodowicum Romanorum regem …,
possit patere, hic papalem processum
de verbo ad verbum volui annotare.20
Iohannes episcopus, servus servorum
Dei, dilectis filiis, capitulo ecclesie
Pragensis, salutem et apostolicam
benediccionem.
Nuper contra dilectum filium,
magnificum virum Ludowicum etc.

De processu pape contra regem
Romanorum Lodowicum.
Ut autem omnibus causa discordie,
que inter papam Iohannem et
Lodowicum Romanorum regem …,
possit patere, hic papalem processum
contra Lodowicum factum de verbo
ad verbum volui annotare.
Iohannes episcopus, servus servorum
Dei, dilectis filiis, capitulo ecclesie
Pragensis, salutem et apostolicam
benediccionem.
Nuper contra dilectum filium,
magnificum virum Ludowicum…

[Omnia] require in cedula ad tale
signum.
Hec omnia hic scribantur.
Iohannes episcopus, servus servorum
Dei, dilectis filiis…
Hoc anno integro Iohannes rex Boemie Hoc anno integro Iohannes rex Boemie
extra suum regnum permansit et in
extra suum regnum permansit et in
diversis Reni partibus prelia multa
diversis Reni partibus prelia multa
18
K písaři C srov. tamtéž, s. 21.
19
V tomto souvětí Petr Žitavský ani v nové verzi textu neodstranil syntaktickou nesrovnalost, která vyplývá z opomenutí slovesného tvaru ve vztažné větě uvozené zájmenem que.
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comitibus Metim illam famosam et
opulentam obsedit cum potencia
civitatem. Quam diebus XIIII
continue in giro vallavit et ipsam
[civitatem? .. . ]23 molestiis variis
[in circuitu conturbavit]. Isti
principes famosi…“
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commisit. Archiepiscopum
Coloniensem graviter rex inpugnavit,
et cum Bunnam, archiepiscopi
oppidum, obsideret, intervenientibus
amicabilibus tractatibus rex cum
eodem archyepiscopo concordavit.
Inpugnavitque post hoc rex Boemie
episcopum Monasteriensem, ipsum
quoque vi sua conpulit a rege querere
concordiam et pacem. Tandem in vigilia
beati Mathei Ewangeliste rex iste
adunatis sibi diversis principibus
Metym illam famosam
obsedit cum potencia
civitatem. Quam diebus XIIII
continue in giro vallavit, ipsam
variis molestiis
in circuitu conturbavit. Isti vero
principes famosi…“

Ani zde se tedy Petr Žitavský nespokojil s tím, že by jednou zformulovaný text pouze opsal, třebaže do něj již předtím zanesl úpravy (slova
vložená na okraji). Mezi nově podniknutými změnami se nacházejí: 1. Volba
vhodnějšího synonyma — fecit → commisit (stylisticky vhodnější, vyšší míra
zvukové shody s předchozím permansit). 2. Různé úpravy stylizace vět —
a. rozvinutím formulace: processum de verbo… → processum contra Lodowicum
factum de verbo… (zpřesnění informace); isti principes → isti vero principes
(doplnění obvyklé stylistické „vycpávky“); b. zestručněním formulace –
Iohannem papam XXII m → papam Iohannem; diversis principibus et comitibus
→ diversis principibus (zkrácením nově dosažen cursus tardus); famosam et
opulentam → famosam; et ipsam [civitatem? …] molestiis variis → ipsam variis
molestiis (hutnější vyjádření); c. složitější změnou formulace: ipsumque vi
conpulit ab ipso rege → ipsum quoque vi sua conpulit a rege (náhrada ipsumque
za méně časté ipsum quoque pro ozvláštnění výrazu, rozvinutí podstatného
jména přivlastňovacím zájmenem sua, vypuštěním ipso odstraněno opakování základu ips-); graviter inpugnavit, et cum rex oppidum munitum Bunnam
obsideret → graviter rex inpugnavit, et cum Bunnam, archiepiscopi oppidum,
obsideret (nové postavení slova rex zpřehledňuje větu, ale porušuje kurzus,
naproti tomu přeformulovaný konec úseku se vyznačuje větší zvučností díky
foneticky shodné počáteční slabice dvou posledních slov a nově vzniklému
rytmickému zakončení typu cursus velox).
20
21
22
23

Rex doplněno na okraji.
Rex Boemie bylo připsáno na okraji.
Za ipsam následují dvě nečitelná slova.
Srov. FRB IV, s. 267A–B, 272A.
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Klasifikace jednotlivých zásahů
Obě analyzovaná místa prozrazují nemálo o autorově přístupu k vlastnímu textu: jsou v nich zakonzervovány stopy sebekritiky zbraslavského
opata, jež vyžadovala, aby ustavičně přehodnocoval pasáže, které jednou
do svého díla pojal, aby váhal nad správností zvolených výrazů, nad akustickým účinkem svých slov, nad tím, zda je jeho dikce dostatečně bohatá,
přesná či srozumitelná. Ve sledovaných pasážích byly tyto jevy zachyceny
nakumulované v několika desítkách řádků. Pro úplnější představu o práci
Petra Žitavského s textem je však třeba zkoumání autorových zásahů rozšířit
i o další úpravy, které jsou porůznu rozesety v jiných partiích tohoto svazku
kroniky. Spíše než jednotlivě je nyní můžeme sledovat po skupinách podle
toho, po jaké stránce chtěl autor svůj text změnit (forma, obsah) a na jaký
konkrétní aspekt se při tom zaměřoval (gramatika, volba slov, styl, věcné
a hodnotící informace). Nejprve budou představeny zásahy do oblasti
formy, k nimž náleží téměř všechny změny, na něž bylo poukázáno při
předchozím rozboru vybraných partií druhé knihy.
Zásahy do formy textu
1. Opravy vztahující se ke gramatické rovině textu se ve vatikánském
rukopise nacházejí téměř stejně často jako samotná pochybení proti pravidlům mluvnice, tedy velmi poskrovnu. Ve větě Interea rex per Ludowicum,
Romanorum regem, in Egram vocatur et ad concilium invitatur na fol. 4v (srov.
FRB IV, s. 246A) byl druhý přísudek nejprve vyjádřen v množném čísle,
nedopatření však bylo snadno odstraněno vyškrabáním zkracovacího znaménka. V řeči mladých šlechticů podněcujících krále k tomu, aby uspořádal
rytířské hry, autor zprvu na jednom místě užil přivlastňovacího zájmena
druhé osoby singuláru (tuum), třebaže jinak je celý tento projev (a shodně
též ostatní promluvy k panovníkovi) stylizován ve druhé osobě plurálu.
Učinil tak patrně pod vlivem biblického citátu, který zde parafrázoval
(Ps 8, 2.10); když si vzniklé inkongruence v osobě povšimnul, opravil tuum
na vhodnější vestrum.24 Na fol. 12r bylo vztažné zájmeno nesprávného rodu
24
Pal. Lat. 950, fol. 10r (srov. FRB IV, s. 252A): Domine rex, per torneamenta et hastiludia
necnon per alia militaria exercicia vestra diffundetur gloria et admirabile erit nomen tuum vestrum
in universa terra. Srov. např. Ps 8, 2: Domine Dominus noster quam admirabile est nomen tuum
in universa terra (text Vulgáty cituji podle vydání Biblia sacra iuxta vulgatam versionem.
Ed. R. Gryson et al. Stuttgart 19944). Naopak spojení plurálu neutra que s přísudkem v jednotném čísle na fol. 1v: que discussa pronunciaverint, a partibus inviolabiliter debeat observari
(srov. FRB IV, s. 242B), ponechal Petr Žitavský bez povšimnutí; jak ukázal Peter Stotz, jde
o jev, který se příležitostně vyskytuje i u autorů vrcholného středověku píšících vskutku
korektní latinou, srov. S t o t z , Peter: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters IV.
Formenlehre, Syntax und Stilistik. München 1998, § 81, 1–3, s. 356–357.
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nahrazeno náležitým tvarem: Hoc anno quedam mulier de villa quadam prope
Slaps duobus demoniis, (qui →) que in ipsam sub specie duorum serpentum
intraverant, obsessa… (srov. FRB IV, s. 254B).25 Ke změně slovesné vazby opat přistoupil na fol. 32v: ve formulaci a rege, ut monasterio graciam
faceret, supplicavit se rozhodl před ablativem s předložkou upřednostnit
prostý dativ – a rege tedy zčásti vyškrabal a přepsal na regi (srov. FRB IV,
s. 273B). Na fol. 50r užil před obratem tali ludo nevhodný tvar předložky
ab, chybu napravil vyškrabáním druhého písmena (srov. FRB IV, s. 290A).
2. Volba slov. Již bylo ukázáno na analyzovaných textech, že Petr
Žitavský věnoval náležitou pozornost výběru slov, jejichž prostřednictvím
vyjadřoval popisované skutečnosti: na některých místech se s užitými výrazy
nespokojil a nahrazoval je synonymy nebo slovy významově podobnými.
Tuto tendenci potvrzují také opravy přítomné v ostatních částech autografu. V takových případech se autor k výměně slova rozhodl zpravidla
již v průběhu psaní příslušné věty, např. na fol. 4v chtěl původně napsat
Pilsinensi provincie, ale provi škrtl a za tím uvedl districtu (srov. FRB IV,
s. 246A);26 na fol. 22r zprvu napsal sonus campanarum resonat sloveso však
vzápětí škrtl a za ně připojil intonat (srov. FRB IV, s. 263B); na fol. 24v se
poté, co dopsal větu: …inter scapulas crucem auream haberet fixam in dorso,
rozhodl upravit výraz fixam: škrtl jej, naznačil za něj insert a vkládané
participium apparentem zaznamenal za konec věty na stejný řádek (srov.
FRB IV, s. 265B); na fol. 50v et za viventibus vyškrabal a spojku nahradil
příklonkou que v rámci následujícího nascentibusque (srov. FRB IV, s. 290B).
Zatímco k předchozím změnám vedly Petra Žitavského důvody stylistické,
za opravou slovesa decipi (být oklamán) na periclitari (být ohrožen, vydán
do nebezpečí), kterou provedl s odstupem, a tedy po úvaze, na fol. 20v,
zřejmě stála snaha zintenzivnit negativní vyznění obvinění, jež Jan Lucemburský vznesl proti nic netušícímu Janu Volkovi: Inponit rex ei, quem
familiarissimum habuerat, fraudem et dolum, et quod iniqum sibi prebuerit
consilium, per quod periclitari potuerit rex et regnum (srov. FRB IV, s. 262A).
3. Největší část zásahů Petra Žitavského zachycených v autografu je
zaměřena na vylepšení stylizace zapsaného textu. K dosažení tohoto cíle
autor volil různé postupy. Jako první lze uvést přeformulování vybraných
míst. V kritické pasáži o Janovi Lucemburském (fol. 9v) se autor před jejím
vyškrtnutím rozhodl pozměnit prostřední část úseku vellem libenter mendax
propter hec fieri na vellem libenter mendacia scripta hec fieri (srov. FRB IV,
s. 251B). Na fol. 64r byla dodatečně upravena původní participiální vazba
25
Naproti tomu neopraveno zůstalo z hlediska rodu nesprávné zakončení gerundiva
v přísudku v následující větě na fol. 69v Pal. Lat. 950: Plangendus est nobis et metrice mors
regine (srov. FRB IV, s. 304B).
26
Obdobný případ se nachází na fol. 12r Pal. Lat. 950: za licet antiquis temporibus chtěl
napsat pertinuerint, perti však škrtl a pokračoval slovy ad regnum spectaverint Boemorum (srov.
FRB IV, s. 254B).
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nolentes ferre na určitý slovesný tvar ferre noluerunt, důvodem k zásahu
mohly být v tomto případě nově získaný rytmický charakter větné klauzule
(p+4p, cursus trispondaicus) a současně dosažení gramatického rýmu s koncem souvětí (noluerunt – miserunt – dixerunt): Cives siquidem prefate civitatis
nolentes ferre grave iugum, quod eis Henricus, dux Slesie dictus de Iavir, iniuste
eorum tunc dominus, iniuste sepius inposuit, ferre noluerunt, ad Wenceslaum,
Iohannis regis Boemie primogenitum, tunc in Francia constitutum, legatos
miserunt, qui dixerunt… (srov. FRB IV, s. 300A).27 Na některých místech
autografu svědčí o přeformulovávání textu stopy kratších či rozsáhlejších
razur, jež byly překryty novým textem.
Dalším způsobem, jímž autor vylepšoval jednou zformulovaný text,
bylo doplňování a rozvíjení užitých vyjádření. Řadu příkladů tohoto jevu
poskytuje především první část 18. kapitoly, nazvané De quibusdam miraculis Aule regie („O některých zbraslavských zázracích“). Jak upozornila
již M. Bláhová, text kapitoly byl na řadě míst vyškrabán a napsán znovu
a obsahuje také daleko více oprav a vsuvek než jiné části autografu. Tyto
skutečnosti by podle badatelky mohly indikovat, že na rozdíl od jiných
míst, sepisovaných na základě předem připravených materiálů, „zde Petr
Žitavský asi teprve text formuloval“.28 Podívejme se na jednotlivé zásahy
autora do znění 18. kapitoly podrobněji.29 Hned v počátečním souvětí
(fol. 40v) je patrných několik úprav: Quoniam sacramentum regis abscondere bonum, opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est, <nam ipsa
divina Sapiencia ita dicit>: Qui elucidant me, vitam eternam habebunt, <ideo>
arbitror esse dignum… Úsek regis … est autor vepsal do razury (je vyznačována podtrženým písmem) a poté vložil na levý okraj před biblický citát,
v němž opravil slovosled (me elucidant → elucidant me), uvození nam …
dicit a o řádek níž před arbitror zpřesňující spojku ideo. Na fol. 41r následují
další vsuvky, opravy a razury přepsané novým textem: meo <sancto> ordine;
terrenorum principum sunt conscripta; mea <cum timore> ruditas attemptaverit;
veretur <magis> tamen aggredi…, <eo> (que →) quod disertum…; esse opus
Dei <et gracia>; divina <videlicet> misteria; occupacio mei officii <frequencius> impedit me; přemístění adhuc na novou pozici ve větě;30 inspicite igitur
<obsecro>. Navazující text až po reddi merces debeat cumulata je na několika
místech vyškrabán a nahrazen jiným zněním; za zmínku zde stojí ještě
27
Jen drobné zásahy vedle toho představují přepsání spojky et na obsahu více odpovídající sed, k němuž došlo již v průběhu psaní textu na fol. 6r (sed cum Boemorum consilio
universa regni velit negocia pertractare, srov. FRB IV, s. 247B–248A), nebo oprava spojky quia
lehkým vymazáním koncového a na vztažné qui na fol. 47r (Displicet autem hec copula Austrie
et quibusdam aliis principibus, qui ex consaguinitate habere in Chorinthia se asserunt pingwius ius
et maius, srov. FRB IV, s. 287A–B).
28
B l á h o v á , M.: Dílna, s. 29, viz též s. 22.
29
Ve FRB IV se 18. kapitola nachází na stranách 281A–284A.
30
…Si ego adhuc nullo inplicarer seculari negocio <adhuc>, tamen sensus meus hebes descripcionis modum debitum non haberet.
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oprava věty s quod a k němu se vztahujících slovesných tvarů na vazbu
akuzativu s infinitivy vellem quod omnes Deum (diligerent →) diligere, mundum (contempnerent →) contempnere et (proficerent →) proficere in virtute,
vsuvky inpolita descripcione <et simplici narracione> a utcumque potero <cupio>
declarare a oprava v razuře napsaného ipsa pro na pro ipsa. V rámci úprav
byla dopsána mimo zrcadlo textu také poslední věta prologu: Inceperam
primitus in cronica quedam conscribere miracula, sed iudico esse melius, ut speciale volumen habeant, que legentes plus edificant et inflammant. Na spodním
okraji fol. 40v a 41r se nacházejí ještě přípisy, které zaznamenanou část
18. kapitoly označují jako prolog ke Knížce zbraslavských tajemství (Incipit
prologus in Libellum secretorum Aule regie. Explicit prologus.).
Autorovy zásahy pokračují i na následujících foliích, nicméně jejich
frekvence se snižuje. Na fol. 41v nacházíme dvě vsuvky delectatus fui
congnoscendo devocionis evidens argumentum <et consideravi lucide>, quod cor
humile…; talium secretorum <illud>, quod Dei deberet esse gloria, přepsanou
formulaci plura tamen sunt nobiscum miracula perpetrata a opravy slovosledu
ut michi relata et aliis → ut relata michi et aliis; ipsi mei fratres (vyškrabáno
et filii) in laude hominum delectentur → delectentur hominum (vzniká rým
s posledním slovem následující věty seniorum, byť je tím zároveň narušen
cursus velox). Na fol. 42r následují vsuvky luceat <inquam> lux vestra;
nec idcirco vos laudo <tantum>, ut detraccionis vicium non incurram, sed ut
fa<ciam sicut estis> 31; fratribus <tunc> dixi et adhuc dico; habent tamen
pacienciam propter <obedienciam et> conscienciam in labore, <et licet quidam
graviter portent officium, nichil tamen ducunt in opere negligendum>; quedam
tamen per me visa et efficaciter <per alios> approbata; ipse namque <ut asseritur>; a dvě opravy dilectus quippe a Deo … est, cuius memoria in benediccione
est (odstranění opakování); cum eis sum fere (přepsáno z in vita) monastica
a iuventutis mee tempore conversatus (změna formulace). Od folia 42v (srov.
FRB IV, s. 283A), na němž autor přechází v líčení konkrétních podivuhodných příhod, již počet ani charakter oprav výrazněji nepřekračuje obvyklou
mez, některé navíc připomínají opomenutí vznikající při přepisu textu:
accidit ante annos aliquod…, <quod> frater Mychahel … egrotaret (aliquod je
vepsáno místo vyškrábaného textu, který mohl quod obsahovat); fol. 43r:
cum luctu <conventus> more solito sepelitur; videns hoc frater <Hermannus>
de camera … festine prosiliit; frater Hermannus … deportatur, <qui eciam>
die VI ta moritur et <suum> sequitur ostensorem; <at ille:> ut vadam; ad ait
<quem> abbas; qui factus est pro nobis obediens. Na spodním okraji fol. 43v
se nacházejí ještě dva přípisy; první, psaný červeně úhlednou gotickou
minuskulou, odkazuje čtenáře, který by se chtěl o zpracované látce dočíst
více, na Volumen secretorum Aule regie, ve druhé poznámce, psané zběžně
31
Na místě faciam bylo původně rozdělené slovo, z něhož fa bylo zapsáno na konci řádku
a zbytek na počátku dalšího, při úpravě však Petr Žitavský dopsal ciam sicut na pravý okraj,
druhou část původního slova na počátku řádku vyškrábal a místo něj natlačil delší estis.
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černým inkoustem, autor vysvětluje, že zde píše pouze o tom, co vidí, že
veřejně konají lidé: Hic enim solum illa scribimus, que publice ab hominibus
fieri nos videmus.32
Z předchozího je tedy patrné, že první část 18. kapitoly druhé knihy
Zbraslavské kroniky (fol. 40v–42r), představující obecný úvod k vyprávění
o zázracích, prošla řadou autorských zásahů, které měly za cíl zaznamenanou podobu této části díla rozvinout, uhladit a zpřesnit. Nejvýraznější
změny byly provedeny na foliích 40v–41r, kde se přepracování a doplňování
dotýká celých vět. Ačkoliv nelze vyloučit, že se zde Petr Žitavský uchýlil
k většímu množství oprav než na ostatních místech proto, že uvedené
partie stylizoval přímo při jejich zapisování do kodexu, mohly jeho postup
zapříčinit i jiné okolnosti. Z podoby fol. 40v–41r vysvítá, že se autor po zaznamenání první verze textu 18. kapitoly rozhodl počáteční část obecného
úvodu ke zbraslavským zázrakům přepracovat do podoby prologu. Podle
dobové literární konvence měl prolog stát v čele každého literárního díla
a jeho účelem bylo upoutat, příznivě naladit a získat pro četbu potenciální
recipienty,33 v důsledku čehož byly na stylistickou stránku úvodních partií
středověkých spisů kladeny obzvláště vysoké nároky. Pro naše dílo tato
praxe znamená dvojí: Zaprvé vyplynulo-li z předchozího srovnání dvojího znění některých partií, které autor kvůli lepší organizaci látky přepsal
z původního na nové místo, že Petr Žitavský neváhal na již zformulovaném
a do kodexu zaznamenaném textu dále pracovat, lze předpokládat, že tím
více se k tomu cítil povinován na místě z rétorického hlediska exponovaném.
Zadruhé umístěním předmluvy do čela vyprávění o zázracích na Zbraslavi
vyslal zbraslavský opat jasný signál, že jejich zpracování považuje za samostatné dílo;34 nazval jej, jak vyplývá z incipitu prologu, Knížka zbraslavských
tajemství (Libellus secretorum Aule regie). O tom, že si byl Petr Žitavský funkce
prologu velmi dobře vědom, svědčí, že jím neopomenul vyzbrojit žádné
32
O problematice existence díla Volumen secretorum Aulae regiae pojednávám v samostatném článku Volumen secretorum Aule regie a související cisterciácké sbírky zázraků, jenž vyjde
v řadě Graecolatina Brunensia (N) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
(= SPFFBU) ve druhém čísle ročníku 2012.
33
K funkci, formě a obsahu prozaických prologů v antické literatuře do r. 500 srov.
J a n s o n , Tore: Latin Prose Prefaces: Studies in Literary Conventions. Stockholm 1964;
k prologům středověkých děl srov. Les prologues médiévaux. Actes du colloque organisé par
l’Academia Belgica et l’École Française de Rome avec le concours de la FIDEM, Rome, du
26 au 28 mars 1998. Ed. J. Hamesse. (Textes et études du Moyen Age 15). Turnhout 2000;
S i m o n , Gertrud: Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichts
schreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. 1. Teil. Archiv für Diplomatik 4, 1958, s. 52–119;
2. Teil. Archiv für Diplomatik 5–6, 1959–1960, s. 73–153; o prolozích v české středověké
literatuře pak pojednal Š v á b , Miloslav: Prology a epilogy v české předhusitské literatuře.
Praha 1966.
34
Na to, že 18. kapitola Zbraslavské kroniky představuje z literárního hlediska samostatný celek, upozornila v jiné souvislosti s poukazem na přítomnost typické prologické topiky
v jejím úvodu již N e c h u t o v á , Jana: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen.
Köln – Weimar – Wien 2007, s. 159.

252

S

V

Ě

D

E

C

T

V

Í

A

U

T

O

G

R

A

F

U

…

ze svých děl a v kronice zvláštní předmluvou opatřil i každou z knih.35
Skutečnost, že autor volně začlenil hagiografický žánr menších rozměrů,
sbírku zázraků, do historiografického žánru velkého formátu, kroniky, není
neobvyklým jevem ani z hlediska Zbraslavské kroniky jako takové, do níž
byla více či méně těsnějším způsobem (ovšem bez prologu) vtělena řada
jiných žánrů – zejména listy, plankty, vidění, vyprávění o snech, zákony,
epitafy, modlitby apod. –,36 ani z hlediska středověké literatury jako celku, pro niž byla hranice mezi žánry, jak se je pokouší definovat moderní
literární věda, obecně snadno prostupná (žánry přecházely jeden v druhý,
ale také mohl jeden žánr druhý integrovat nebo jím být integrován37)
a v níž vyprávění o zázracích tvořilo častý stavební prvek historiograficky
orientovaných spisů38.
Další případy rozvíjení formulací se objevují (byť v menším počtu)
také v jiné rétoricky propracované partii díla, v prozaickém planktu nad
smrtí Elišky Přemyslovny, zapsaném na foliích 68v–69v (srov. FRB IV,
s. 303B–304B). Do textu, který měl autor tentokrát jistě připraven před
záznamem do kodexu, se rozhodl zasáhnout vyznačením vsuvek a doplnění.
Nejrozsáhlejší dodatek, celé souvětí, zachytil na spodním okraji fol. 69r:
Auditu auris audivi te, quicunque es, qui excitas me non quidem dormientem, sed
pocius gementem et flentem et dilectam, que abiit, ferventi spiritu prosequentem
diligentissimeque querentem. Jeho umístění v textu vyznačil křížkem s tečkami a citací počátku následující věty Et si etc. Kvůli návaznosti byl nucen
v úseku původního textu, který se v novém uspořádání ocitl za vsuvkou,
pozměnit slovesné tvary – vyškrabal jejich osobní koncovky a upravil je
do podoby dixerit, nescio, ignoro, přičemž k prvnímu přísudku ještě doplnil
neurčité zájmeno quis.39 Na fol. 69v se nacházejí dvě drobná rozvíjející
doplnění, začleněná do jednoho souvětí: Omnis plantacio … sue plantatrici
35
Ke stylistické výbavě prologů Zbraslavské kroniky srov. B u j n o c h o v á ( P u m p r o v á ) , Anna: Ke stylu prologů Zbraslavské kroniky. SPFFBU N 8, 2003, s. 93–107.
36
K tomuto rysu Zbraslavské kroniky srov. H o n e m a n n , Volker: Peter von Zittau
als Literat. In: Deutsche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen II. Tagung in České
Budějovice/Budweis 2002. Hg. V. Bok, H.-J. Behr. (Schriften zur Mediävistik 2). Hamburg
2004, s. 145–159, zde zvl. s. 150, 156–157.
37
K tomuto jevu na příkladu středověkých kázání srov. The Sermon. Ed. B. M. Kienzle.
(Typologie des sources du moyen âge occidental 81–83). Turnhout 2000, s. 168–169,
963–965; k prolínání historiografických děl s jinými žánry ve středověké literatuře, zvláště
pak s žánry hagiografickými, srov. N e c h u t o v á , J.: Die lateinische Literatur, s. 74–75.
38
Ke vztahu historiografie a vyprávění o zázracích srov. alespoň W a r d , Benedicta:
Miracles and the Medieval Mind: Theory, Record and Event 1000–1215. Philadelphia 19892,
zvl. s. 201–213 (kap. Miracles and Events); H e i n z e l m a n n , Martin: Die Funktion
des Wunders in der spätantiken und frühmittelalterlichen Historiographie. In: Mirakel im Mittelalter:
Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen. Hg. Martin Heinzelmann, Klaus Herbers
und Dieter R. Bauer. (Beiträge zur Hagiographie 3). Stuttgart 2002, s. 23–61; G o e t z ,
Hans-Werner: Wunderberichte im 9. Jahrhundert. Ein Beitrag zum literarischen Genus der
frühmittelalterlichen Mirakelsammlungen. In: tamtéž, s. 180–223.
39
Pal. Lat. 950, fol. 69r: Et si dixerit quis: „Nescio, quo, dilecte, dilecta anima abiit, ignoro, si
errore priori decepta forsitan devia quesivit…“
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sathaget <uberem> fructum ferre, nec tantum tibi, o regina, sed et sibi, cuius
es filia, <et fructui tuo> fructum salutis proferet messis ista.40 Z dalších míst
autografu uveďme ještě dva příklady. Oblíbenou figurou Petra Žitavského
byla synonymie, nabývající nejčastěji podoby dvou významově shodných
výrazů spojených pomocí et ;41 jejich počet autor ve druhé knize Zbraslavské kroniky rozmnožil zásahem na fol. 2v, jímž zároveň dosáhl rytmického
zakončení typu cursus velox na konci větného celku: …Petrus de Rosinberch
a rege avertitur et Wilhelmo <iungitur et> adheret (srov. FRB IV, s. 244B).
Znásobení větného členu, tentokrát participia prézentu aktiva ve vazbě
ablativu absolutního (ovšem nikoliv se shodným významem), se nachází
také na fol. 4r: rege hinc inde <girante et> pericula suis hostibus ingerente
(srov. FRB IV, s. 345A).
U části vsuvek lze soudit, že měly svůj původ spíše ve snaze dosavadní znění textu upřesnit a zpřehlednit než v úsilí o jeho rozvinutí. Např.
na fol. 14r byla v nadpise dodatečně zopakována předložka de : De pastoribus
et <de> regibus Romanorum (srov. FRB IV, s. 257A). Na foliích 19v a 25v
autor dopsal do textu příslušný tvar zájmena hic, haec, hoc, odkazující na již
zmíněnou skutečnost.42 Do věty o vznesení obvinění z podvodu na fol. 20v
vložil kvůli jasnější identifikaci jednotlivých aktérů dění dříve nevyslovený
podmět rex.43 Do vyprávění o Fridrichovi Míšeňském na fol. 24v (srov.
FRB IV, s. 265B) doplnil titul jeho otce Alberta (Alberti <lantgravii> filius)
a o kousek dál i Fridrichův vlastní titul (idem <marchio> Fridericus). Při
líčení sporu Ludvíka Bavora s papežem na fol. 47r upřesnil, která strana
měla mít prospěch z desátku vyžadovaného papežem (in subsidium <pro
sede apostolica> dimicancium, srov. FRB IV, s. 287A).
K vylepšení stylizace vět přispíval Petr Žitavský také zestručňováním,
a sice vypouštěním nadbytečných slov nebo odstraňováním opakujících se
výrazů. Z dokladů prvního typu lze uvést vyškrtnutí adverbia tum na fol. 2v
(primum quidem tum exercitus regalis, srov. FRB IV, s. 244A), odstranění
zájmena ipsos na fol. 4r (ex parte altera discordia … ipsos homines ledit acrius et tormentat, srov. FRB IV, s. 245A) a vypuštění amen, uzavírajícího
zprávu o smrti Ladislava, syna uherského krále Karla Roberta, na fol. 53v
(discussione previa colligatum amen, srov. FRB IV, s. 293A). Výraznější zásah
40
Vedle zmíněných zásahů bylo v planktu na fol. 69r Pal. Lat. 950 ve dvou případech
na konci řádku dopsáno po jednom slovu (ut <inventam> reconciliem; quomodo <tui> umquam
oblivisci potero), zde však jde zřejmě o nápravu opomenutí, k nimž došlo při opisování textu.
41
K synonymii jako rétorické figuře srov. L a u s b e r g , Heinrich: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Stuttgart 19903, §§ 649–656,
s. 329–656.
42
Pal. Lat. 950, fol. 19v: Hoc itaque nomen conpositum <huic> inponitur infanti… (srov.
FRB IV, s. 260B). Fol. 25v: Hoc anno in crastino beati Georgii solem orientem et ad nostrum
emisperium ascendentem ecclipsari conspexi, sed <hec> ecclipsis vix ad unius hore spacium perduravit
(srov. FRB IV, s. 266B).
43
Pal. Lat. 950, fol. 20v: Inponit <rex> ei, quem familiarissimum habuerat, fraudem et dolum…
(srov. FRB IV, s. 262A).
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autor provedl na fol. 24v, kde chtěl v jednom souvětí původně dvakrát
zformulovat větu s quod, nicméně ku prospěchu výsledné podoby textu
nakonec obě quod vyrušil: Nichil tamen horum verum extitit vel evenit, ymmo
quod mirabile quam miserabile fatum quod huic accidit marchioni (srov. FRB IV,
s. 265B). Opakování shodných slov bylo zpravidla vyřešeno odstraněním
jednoho z výrazů, např. na fol. 2v: satis opulentam pertranssiens satis exterminat (srov. FRB IV, s. 244B), nebo na fol. 66r: Nunc clerici parvas crinibus suis
tectas deferunt in capitibus suis coronas (srov. FRB IV, s. 301B). Snad právě
kvůli opětovnému výskytu neurčitého zájmena quidam se Petr Žitavský
rozhodl zasáhnout do souvětí nacházejícího se na přelomu fol. 2r–v, a to
tak, že druhé quidam vyškrábáním upravil na quia; popsaný zásah však
nedopadl úplně šťastně, neboť se zde rázem ocitly dvě důvodové spojky
(quia, unde): Ubi quidam barones regi fideles venientes cum decenti familia se
exhibent ad servicia regi fideliter facienda, set (quidam →) quia de Bohemis
non confidebant, qui cum rege venerant, unde ipsos redire ad propria eorum
contempto servicio permittebant (srov. FRB IV, s. 243B).
Vedle stylistických úprav obecnějšího charakteru lze v autografu
vysledovat také zásahy související se specifickými znaky stylu Zbraslavské
kroniky. Mezi nimi je třeba na prvním místě zmínit prosimetrickou formu textu, podávající obsah vyprávění střídavě v próze a v řeči vázané.44
Jak upozornila M. Bláhová,45 k básnickým partiím se vztahuje jen velmi
málo oprav, což svědčí o tom, že je měl Petr Žitavský nachystány předem
na volných listech papíru a do kroniky je pouze přepisoval. Tu a tam se
však přece jen rozhodl své verše ještě zkrášlit z důvodů, které vyplývají
z následujících příkladů: Na fol. 5r opat pozměnil znění si mens turbatur,
non profunde meditatur na si mens turbatur, paucissima tunc meditatur (srov.
FRB IV, s. 247A), uvedeným zásahem ve verši zvýšil počet daktylských stop
na úkor spondejských, a dodal mu tak větší svižnosti. Obdobně narušil
poněkud monotónní sekvenci spondejů vložením et do třetí stopy verše in
terra tota fit <et> hec victoria nota (fol. 22r, srov. FRB IV, s. 263B). Ve verši
ipse labore gravis sibimet (aliis) reliquisque suavis na fol. 13v (srov. FRB IV,
s. 256B) náhradou aliis za synonymní reliquis dosáhl potřebné poziční
délky v přizvukované poslední slabice sibimet. Naopak zásahem do verše
nescio, sed, Criste pie, te rogo, fac hoc, (quod →) ut iste (fol. 65r, srov. FRB IV,
s. 301A) opravil nesprávnou kvantitu druhé slabiky v páté stopě (hoc),
kterou souhláska na počátku následujícího slova činila pozičně dlouhou,

44
K problematice prosimetrické formy Zbraslavské kroniky srov. zejména P a b s t ,
Bernhard: Peter von Zittau. In: Prosimetrum. Tradition und Wandel einer Literaturform zwi
schen Spätantike und Spätmittelalter I–II. (Ordo. Studien zur Literatur und Gesellschaft des
Mittelalters und der frühen Neuzeit 4/2). Wien 1994, s. 961–978; P e t r ů , Eduard: Der
literarische Wert des Chronicon Aulae Regiae. Zeitschrift für Slawistik 28, 1962, 7, s. 703–714.
45
Srov. B l á h o v á , M.: Dílna, s. 29.
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přičemž pravidla rytmometrické poezie vyžadovala, aby na tomto místě
daktylské stopy byla přítomna slabika krátká.
Dalšími dvěma důležitými stylistickými prostředky, jimiž autor
do značné míry zvyšoval akustický účinek prozaické části textu kroniky,
byla rýmovaná a rytmizovaná zakončení závěrů vět a jejich dílčích úseků.
Proto (jak již ostatně bylo zčásti ukázáno) mají některé úpravy zachycené
v autografu za cíl vylepšit rytmus větných klauzulí nebo je opatřit rýmem
či asonancí. Na fol. 2v se nachází souvětí, které bylo přirozeně a logicky
vystavěno kolem jediného podmětu – královského vojska, posléze se však
autor rozhodl tento stav změnit a do závěru věty vsunul ještě druhý, již
neočekávaný podmět rex (slovo je psáno jiným inkoustem46): Primum
quidem tum exercitus regalis pontem, quem iuxta Brandeys ultra Albeam adversa pars fecerat, evellere proponebat, sed quia firmus erat, abinde declinans
Tatyhcz, prepositure Wissegradensis castellum, occupatum ab hostibus <rex>
expugnat (srov. FRB IV, s. 244A). Zásah, bez něhož by se text z jazykového hlediska velmi dobře obešel a který nepřináší ani z hlediska obsahu
podstatnou novou informaci, lze snadno vysvětlit potřebou uzavřít větný
celek náležitým rytmickým zakončením typu cursus velox. V jiném souvětí na fol. 4v, zakončeném původně provinciale iudicium … paulo ante
fuerat regi resignatum, Petr Žitavský změnil slovosled závěru na regi fuerat
resignatum (srov. FRB IV, s. 246A): původní varianta obsahovala cursus
trispondaicus (v klasické podobě p+4p) a aliteraci, změněné pořadí slov
vytváří cursus velox. Oba případy jsou jen malou ukázkou skutečnosti, že
Petr Žitavský dbal na to, aby tzv. silné závěry, tj. úseky textu, po nichž následuje výraznější významový přelom, v moderní interpunkci naznačovaný
středníkem nebo tečkou, byly opatřeny rytmickou klauzulí pokud možno
nejhodnotnějšího typu. Vysoké frekvence kurzu velox ve Zbraslavské
kronice si ostatně (ovšem bez podrobnějšího rozboru) povšimlo již starší
bádání.47 Oproti tomu u tzv. slabých závěrů, tj. u menších významových
předělů, oddělovaných v moderní interpunkci čárkou nebo vůbec nijak
neodlišovaných, byl opat spíše ochoten se spokojit i s jinými typy kurzů,
jak ukazuje situace v souvětí na foliu 32v. Původně v něm byly první věta
i konec souvětí uzavřeny kurzem velox: Hoc castrum cum suis hereditatibus
rex sex annis tenuerat violenter, ex hoc conventus Aule regie magnis penuriis
46
Za tento postřeh vděčím D. Malaťákovi.
47
Š v á b , Miloslav: Latinské předkarlovské kroniky a listy Jindřicha z Isernie ve vztahu
k antice. In: Antika a česká kultura. Zpracoval kol. autorů za vedení L. Varcla. Praha 1978,
s. 33–50, zde s. 44; srov. také L u d v í k o v s k ý , Jaroslav: Rytmické klausule Kristiánovy
legendy a otázka jejího datování. Listy filologické 75, 1951, s. 169–190, zde s. 185. Obecně
k teorii středověkých rytmických klauzulí srov. K o p i č k o v á , Božena – V i d m a n o v á , Anežka: Listy na Husovu obranu z let 1410–1412. Konec jedné legendy? Praha 1999,
zvl. s. 117–132; J a n s o n , Tore: Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to the 13th
Century. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia 20). Stockholm
1975.
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subiacebat. Protože však uvedené pořadí slov bylo na překážku zvukové shody konců obou vět, přehodil autor slovosled závěru vedlejší věty na violenter
tenuerat, čímž cursus velox změnil na cursus tardus (p+4pp), ale současně
souvětí dodal novou kvalitu – asonanci (tenuerat – subiacebat ; srov. FRB IV,
s. 273B). K úpravám slovosledu za účelem dosažení rýmu (zpravidla šlo
o rýmy gramatické) se autor uchyloval na koncích vět i v jejich průběhu;
první případ nastal např. na fol. 2v: Deinde contra Stislaum de Sternberch rex
movit exercitum, qui venienti occurrit (přehozeno z occurrit venienti), graciam
regis querit et invenit ac astipulacione publica servicium et fidem promittit, et
hec per mensem integrum non servavit (srov. FRB IV, s. 244A), druhý případ
např. na fol. 22r: Australes et alii quam plures de ipsorum victoria quasi certi
fuerunt et terras adversariorum (přehozeno z adversariorum terras) veluti iam
captorum inter se quodam distribucionis funiculo ante inicium prelii diviserunt…
(srov. FRB IV, s. 263A).48
Zásahy do obsahu textu
Kromě úpravy formálních aspektů textu se v rámci rukopisu jako
celku nachází i řada zásahů do jeho obsahu. Právě tato stránka autografu
z pochopitelných důvodů vzbuzovala největší zájem předchozího, především historicky orientovaného bádání o Zbraslavské kronice. Zásadní
poznatky o opravách tohoto charakteru pak přinesly novodobé příspěvky
Marie Bláhové a Zdeňky Hledíkové.49 Na tomto místě půjde o souhrnné
pojednání zásahů Petra Žitavského do obsahu druhé knihy díla s cílem
charakterizovat jejich hlavní typy a v nich se obrážející tendence autorova
počínání. Obecně lze změny, které zbraslavský opat prováděl ve významové
rovině textu, rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se týkají informací
věcných, nebo hodnotících. Do první kategorie spadají především nápravy
nesprávně uvedených skutečností a doplnění věcných údajů. Chyby, které
zbraslavský opat s odstupem odstraňoval, se většinou týkaly jmen cizích
panovníků, členů královských rodin a také určení jejich příbuzenských
vztahů. Na fol. 1v Petr nedopatřením nazval prvorozeného syna Elišky
Přemyslovny a Jana Lucemburského Janem; když si pochybení uvědomil,
jméno škrtl a na levém okraji napsal správné Wencezlao (srov. FRB IV,
s. 242B). Podobnou chybu z nepozornosti udělal na fol. 45r, když původně
označil Vladislava Lokýtka za zetě uherského krále Karla, třebaže o pár
řádků výše zaznamenal jejich vztah v náležitém, totiž opačném, poměru;
48
Podobně též Pal. Lat. 950, fol. 2v: Secum tunc in consiliis precipuos rex habuit Conradum
Olomucensem episcopum, Fridericum de Schonenburch regni subcamerarium (přehozeno ze
subcamerarium regni ), Henricum cancellarium (srov. FRB IV, s. 243A).
49
Srov. B l á h o v á , M.: Dílna, passim, zvl. s. 27–28; H l e d í k o v á , Z.: Peter
von Zittau (v tisku), passim.
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mylné určení škrtl, správnou variantu vyznačil na pravém okraji.50 Skutečná nejistota zbraslavského opata ohledně jmen a příbuzenských vztahů
se pak zračí v zápisu několika míst týkajících se francouzské královské
rodiny: na fol. 23v doplňoval do věty o zásnubách prvorozeného syna
Jana Lucemburského bližší údaje o jeho nevěstě, přičemž několikrát
změnil popis jejího rodinného poměru k francouzskému králi – za jménem
Blanca následuje přepisované soror a poté Philippi regis fratris Francie filia
(srov. FRB IV, s. 264B);51 v dalším textu (na fol. 49r, 49v, 50v) opakovaně
přepisoval jméno francouzského krále Filipa52. Ve zmínce o sňatku Marie
Lucemburské s Karlem IV. Sličným a o její korunovaci francouzskou královnou na fol. 20r autor zprvu mylně zaznamenal obě události v opačném
pořadí k jednomu roku: Demum in festo beati Bartholomei eadem puella (zde
vynechal místo) in reginam Francie sollempniter coronatur atque unius elapso
mensis tempore Karulo regi Francie in coniugio legittime copulatur. Nedopatření
napravil tak, že informaci z konce věty spolu se správnou datací korunovace
přepsal a umístil za slovo puella (využil k tomu vynechané místo, do něhož
vepsal značku odkazující na nový text na okraji a spolu s další značkou
údaj o místu korunovace Parisius) a původní text o svatbě škrtl: Demum
in festo beati Bartholomei eadem puella Karulo regi Francie in coniugio legittime copulatur et anno sequenti in die Pentecostes Parisius in reginam Francie
sollempniter coronatur (srov. FRB IV, s. 261A). Také jménem třetí ženy Karla
Sličného, královny Beatrix, na fol. 38v si zřejmě nebyl jist, jen s obtížemi
je vtěsnal do místa, které si pro tento účel ponechal prázdné.53
Údaje, které Petr Žitavský do textu doplňoval, zpravidla přispívají
k bližší identifikaci osob a míst, eventuálně též časového určení popisovaného
dění. Např. na fol. 12r je do záznamu o smrti braniborského markraběte
Wolmara doplněna vsuvka o jeho moci a bohatství (qui potencia et diviciis
super omnes suos antecessores marchiones excreverat, srov. FRB IV, s. 254B),
na fol. 19r je upřesněno, že abatyše Kunhuta byla dcerou pátého krále
českého (quondam regis <V> Ottakari filia, srov. FRB IV, s. 260B), na fol.
48v je dopsán původ protipapeže Mikuláše V. (quendam Petrum <de Corbaria>, srov. FRB IV, s. 288B), do vyprávění o smrti Tomáše Akvinského bylo
50
Pal. Lat. 950, fol. 45r: Karulus itaque rex Vngarie Iohannem regem Boemie de federe concordie inter ipsos prius habite amonuit, ut et suum non offendat generum socerum (socerum: m. d.),
postulavit (srov. FRB IV, s. 285B). Srov. tamtéž výše: …rex vero Lokotko, qui in civitate erat,
adventum regis Boemie significat Karulo regi Vngarie, suo genero… (srov. FRB IV, s. 285B).
51
Mezi uvedený text byla ještě vložena a posléze vymazána podtržená slova: Blanca
Karuli soror qui fuit. Za upřesnění této opravy vděčím D. Malaťákovi.
52
O této skupině oprav podrobně pojednala B l á h o v á , M.: Dílna, s. 27.
53
Pal. Lat. 950, fol. 38v: Eodem anno in festo Pentecostes domina Beatrix regina, uxor et
propinqua cognata Karuli regis Francie, est Parisius dyademate regio coronata… (srov. FRB IV,
s. 279A). Pouze škrtnuto bez opravy je označení měst, která po smrti braniborského markraběte
Wolmara zabírala okolní knížata, jako saských, fol. 12r: Igitur circumsedentes principes tanti
principis liberis orbati obitum audientes mox inceperunt viciniores sibi occupare Saxonie civitates
(srov. FRB IV, s. 254B).
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dodatečně vloženo jméno cisterciáckého kláštera, v němž zemřel (fol. 30r:
iuxta abbaciam Cysterciensis ordinis <que Noua Fossa dicitur>, infirmatus est
graviter et extinctus, srov. FRB IV, s. 271B), ve zprávě o zajetí a zabití magdeburského arcibiskupa Borcharda na spodní okraj Petr Žitavský dopsal,
kde a v jakém roce k události došlo (fol. 35r: <in ipsa metropoli Maydeburg
anno sui presulatus XVI o> captus, srov. FRB IV, s. 276A), vsuvkou opravil
datum rezignace Heidenreicha Sedleckého (13r: in festo <Translacionis>
beati Benedicti abbatis, srov. FRB IV, s. 256A).54 Z dalších věcných dodatků
lze zmínit informaci o počtu zabitých koní na fol. 22r: equorum tria M sunt
occisa (srov. FRB IV, s. 263A), poznámku o válečných neúspěších Fridricha
Sličného, dopsanou na spodní okraj fol. 50r: Idem etenim Fridericus in bellicis
actibus adhuc non exstitit fortunatus (srov. FRB IV, s. 290A), a údaj o vydání
za umývárnu, jejž Petr připojil vlastní rukou k přehledu vyúčtování stavby
klášterního vodovodu, zapsanému (stejně jako zbylá část poslední kapitoly druhé knihy) jiným písařem (fol. 84v): …et XX sexagene pro lavatorio
sunt inpense auxiliante Deo, qui est in secula benedictus. Amen (srov. FRB IV,
s. 316B). Řada vsuvek a upřesnění se nachází v názvech kapitol, byť ony
samy byly do textu dopisovány dodatečně; proto byly nadpisy někdy pro
jistotu vyznačovány podruhé na spodním okraji strany,55 např. Qualiter
Petrus de Rosinberch, Wilhelmus Lepus … averterint se a rege <Iohanne>
(fol. 2v; srov. FRB IV, s. 244B); De terre motu et inpressionibus aeris <de
reditu episcopi Pragensis et morte Henrici de Lypa et pluribus aliis> (fol. 55r;
srov. FRB IV, s. 295A).
Druhá skupina zásahů do obsahové roviny autografu je ovšem ještě
zajímavější, neboť vydává svědectví ani ne tak o vědomosti či nevědomosti
Petra Žitavského, jako o jeho pocitech a stanoviscích. Na jedné straně zde
nacházíme zjevné doklady autorova neodbytného vnitřního puzení k tomu,
aby otevřeně vyjádřil svůj (zpravidla kritický) postoj k popisovanému dění.
Je příznačné, že tyto projevy nevole z opatova nitra tryskaly přímo v průběhu psaní či opisování textu do kodexu, proto byly mnohdy součástí prvního
v autografu zachyceného znění kroniky. V takovém rozpoložení můžeme
Petra Žitavského zastihnout na fol. 20r; zmiňuje se o náklonnosti, kterou
Jan Lucemburský po rozchodu s Eliškou Přemyslovnou začal projevovat
vůči Elišce Rejčce, nejprve kronikář napsal: Altera vero Elyzabeth quondam
regina de Grecz dicta multum est ante regis oculos gra, vzápětí však počátek
54
K dalším doplněním tohoto typu srov. Pal. Lat. 950, fol. 39r: Friderici vero de Austria,
Romanorum <quondam> regis, germanus (srov. FRB IV, s. 279B); fol. 50r: Quesivit itaque …
cum rege Vngarie <et cum Ottone, suo fratre,> … facere concordiam (srov. FRB IV, s. 290A);
fol. 54v: Domino Ottone <Thuringo> sibi in officio succedente (srov. FRB IV, s. 294B); fol. 2v:
regina … regem <de Praga> in Morauiam est secuta (srov. FRB IV, s. 245A); fol. 14r: populus
de <Gallie> diversis partibus congregatus (srov. FRB IV, s. 257A); fol. 21v: Leupuldi ducis …
adventum cottidie <de Sweuia> expectabat (srov. FRB IV, s. 262B); fol. 51r: navigans <sub castro
Starckenberg> est detentus (srov. FRB IV, s. 290B).
55
K postupu při vkládání názvů kapitol srov. B l á h o v á , M.: Dílna, s. 28–29.
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neúplného slova škrtl, větu „vylepšil“ vložením non sine multorum scandalo
a teprve zařadil závěrečné graciosa (srov. FRB IV, s. 261B). S odstupem byly
drobné hodnotící vsuvky vepsány jen na několik málo míst: Do vyprávění
o problémech, které měla Eliška Přemyslovna po vynuceném odchodu
mohučského arcibiskupa, bylo na fol. 1r doplněno, že rada, na jejímž
základě byli do Čech povoláni žoldáci, byla pošetilá (consilio <non sano>,
srov. FRB IV, s. 242A). Odsuzující charakteristika beghardů na fol. 7r byla
v závěru ještě dodatečně zesílena o vložené adverbium turpiter (se ultra
se levare volentes in pessimas carnalitatis spurcicias iumentis insipientibus facti
similes <turpiter> se demergunt, srov. FRB IV, s. 249A). Do vyprávění o rozporech mezi papežem Janem XXII. a Ludvíkem Bavorem, které v církvi
vedly k velkému rozkolu, autor posléze dodal, že se tak stalo „k pohoršení“
(fol. 26r: et ex hac in sancta matre ecclesia <cum scandalo> maximum scisma
crescit, srov. FRB IV, s. 267A).
Na straně druhé a mnohem častěji jsou zásahy do obsahu díla vedeny opačnou tendencí k sebekontrole, pod jejímž vlivem Petr Žitavský
vyřčené emotivní formulace, zvláště pak kritické připomínky na adresu
některých osob, mírnil či zcela odstraňoval. Nejznámějším příkladem je
zčásti vyškrabaný a nakonec důkladně přeškrtaný břitký odsudek chování
Jana Lucemburského po rozchodu s Eliškou Přemyslovnou na foliu 9r–v
(srov. FRB IV, s. 251A–B).56 Také v následujícím vyprávění se nacházejí
škrty menšího rozsahu mající vztah ke králově osobě a jednání: na fol. 10r
Petr Žitavský zprvu označil panovníkovy služebníky, jimž Jan rozdělil majetek uzmutý klášterům, jako „ničemné“, adjektivum však posléze z textu
vypustil (inter satellites iniquos divisit, srov. FRB IV, s. 252A); na fol. 39v
škrtl při zmínce o Elišce Přemyslovně čestný titul jejího manžela (per in
clitam dominam Elyzabeth, ipsius germanam, Boemie reginam, gloriosi domini
Iohannis regis conthoralem, srov. FRB IV, s. 280A); malé mince, které dal
panovník razit na popud florentských rádců, při psaní označil za falešné
(falsos), slovo však posléze vyškrabal (fol. 44r, srov. FRB IV, s. 284B).
Vedle panovníka se terčem kritických, posléze však upravovaných nebo
vypouštěných poznámek zbraslavského opata stali také čeští páni, kteří se
stavěli do opozice vůči Elišce Přemyslovně nebo jejímu manželovi v době
před jejich roztržkou: ve výčtu královniných protivníků na fol. 1v původně
figuroval jakožto hlavní strůjce odporu Fridemann ze Smojna, „jenž se stal
velmi pověstným svou špatnou pověstí“: O[mnium tamen eorum rebellium
unus est auctor et doctor] precipuus Fridemannus, miles mono[culus et mancus,

56
Příslušnou pasáž především z formálního a obsahového hlediska rozebrala K u b í n o v á , Kateřina: „Potom král, jakoby se již přetrhla otěž rozumu…“ Jedno místo z autografu
kroniky Petra Žitavského. In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Praha 2006, s. 538–544.
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qui valde] factus ex infamia est famosus,57 celou zmínku o něm však Petr
Žitavský s odstupem škrtl tak, že je téměř nečitelná. Na několika místech
autor zasáhl do vyprávění o tom, jak od krále odpadl Petr z Rožmberka (ve spodní polovině fol. 2v): V nadpise nejprve užil o jednání Petra
z Rožmberka a Viléma Zajíce formulaci, že „se spikli“ (conspiraverint), což
vzápětí opravil na „odvrátili se od krále“ (averterint se a rege, srov. FRB IV,
s. 244B). V souvětí o tom, jak se Petr z Rožmberka u krále přimlouval
za Viléma z Landštejna, bylo sloveso interpellat nahrazeno do značné míry
synonymním výrazem intercedit.58 Ostřejší formulaci Petr Žitavský zvolil
pro skutečnost, že Vilém z Landštějna neoprávněně obsadil královské
statky, prvotní „měl v držení“ (tenuerat) dodatečně změnil na „zabíral“
(occupaverat).59 Následující kritiku Petra z Rožmberka, zdůrazňující jeho
věrolomnost vůči králi, ovšem zbraslavský opat nakonec zmírnil vyškrtnutím
některých obratů: Petrus de Rosinberch qui plurima iuramenta fecerat a rege
cui fidem iuraverat avertitur (srov. FRB IV, s. 244B, pozn. b, c). Ve stejné
souvislosti pak kronikář o něco dále nazval spojenectví pánů proti králi
původně spiknutím (conspiratio), posléze však toto slovo přepsal na dohodu (compromissio).60 Ve dvou případech Petr Žitavský obdobně naložil
i s nelichotivými komentáři k osobám okolních vládců. V rámci vyprávění
o volbě protipapeže přiřadil ke jménu Ludvíka Bavora v originále zvučně
znějící kousavou charakteristiku „ničemný ctižádostivec“, poté ji ovšem
vyškrtl (fol. 48v: Lodowicus laicus laudipeta iniquus, srov. FRB IV, s. 288,
pozn. p). Slezského knížete Boleslava Lehnicko-Břežského pak kronikář
obvinil ze lstivosti a lakoty vůči vlastnímu bratrovi, zmínky o obou neřestech však posléze vypustil: Iste namque Bolezlaus ex dolo dictus est fixuralis
cultellus eciam fit ex avaricia Wladizlao iuniori fratri suo contrarius…61 Důvody, které Petra Žitavského k úpravám tohoto typu vedly, bude ještě nutno
promýšlet. Své mohly vykonat obavy z pomsty zainteresovaných osob, jež
na některých místech Zbraslavské kroniky nacházíme artikulovány.62 Nabízí
57
Srov. FRB IV, s. 242, pozn. t, oproti Emlerovu ductor čteme po nahlédnutí do vatikánského kodexu doctor. Za toto zjištění vděčím D. Malaťákovi.
58
Pal. Lat. 950, fol. 2v: Porro Petrus de Rosinberch eiusdem Wilhelmi patruus, quia in suis bonis
propter vicinitatem aliqua dampna sustinuit, ad regem pro patruo, ut graciam inveniat, intercedit
(srov. FRB IV, s. 244B).
59
Tamtéž: Rex vero, cum sua regalia, que ille indebite dudum occupaverat, repeteret… (srov.
FRB IV, s. 244B).
60
V dotčeném souvětí bylo spojení conspiracione facta původně zapsáno hned na začátku
za jménem Jindřicha z Lipé, avšak nejspíše již krátce nato bylo při psaní vyškrabáno, zapsáno
za označení hradu Zvíkova a s odstupem pak ještě došlo k přepsání conspiracione na compromissione (tamtéž, fol. 4r): Henricus itaque de Lypa cum Petro de Rosinberch et Wilhelmo ac
cum pluribus aliis nobilibus in Clingenberch conpromissione facta in Morauiam… (srov. FRB IV,
s. 245B).
61
Pal. Lat. 950, fol. 44v, srov. FRB IV, s. 285A, pozn. e. Podobně tamtéž, fol. 64r:
…Boleslaus, dux Slesie, civitatem Lignicz cum suis pertinenciis, quam a fratre suo Wladizlao clerico
vi et dolo abstulit… (srov. FRB IV, s. 300A).
62
O potlačování informací kvůli obavám ze msty osob z šlechtických kruhů se autoři
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se rovněž otázka, zda za některými zásahy, např. škrty kritických vyjádření
o Janovi Lucemburském, nestála proměna opatova postoje k zaznamenaným skutečnostem, k níž došlo s delším odstupem pod vlivem dalšího
vývoje;63 k jejímu zodpovězení by však bylo zapotřebí v rámci detailní
paleografické analýzy rozlišit časové vrstvy zachycených oprav, zatím se
zdá, že zásahy do textu byly prováděny spíše v nevelkém časovém intervalu
od jeho zapsání do kodexu64. Potlačování emocí, jehož jsme svědky, lze
konečně vnímat také jako jeden z projevů autorovy obecné snahy uvést
vytvářené dílo do vybroušené podoby, tedy očistit jeho obsah od všeho,
co by v čtenářích vzbuzovalo dojem příliš subjektivního a nevyváženého
podání skutečností.
Ačkoliv autograf druhé knihy Zbraslavské kroniky nezachycuje její
vznik ve všech fázích od okamžiku, kdy autorovi na mysli vytanula první
skutečnost, o níž chtěl vyprávět, a první slova, která ji mohla zhmotnit
na pevném pergamenu, přesto i známky toho, jak vývoj textu probíhal
v pozdějším stádiu až k poslední autorské korektuře, vydávají jedinečné a nenahraditelné svědectví o tvůrčí osobnosti původce díla. Vyplývá
z něj, že si Petr Žitavský při psaní počínal velmi pečlivě a s tím, co jednou
napsal, mnohdy nebyl spokojen, proto svůj text podroboval opětovnému
přezkoumání a snažil se jej různými způsoby vylepšovat po stránce obsahové i formální. Jako člověk citlivý a kritický se někdy v zápalu psaní
nechal unést emocemi a ostrým perem zaznamenával pro budoucnost vedle
událostí jako takových rovněž neřesti, které připisoval svým současníkům,
posléze však s chladnou hlavou připomínky tohoto rázu často odstraňoval
nebo zjemňoval. Vyvíjel velké úsilí, aby pro ztvárnění látky zvolil vhodné
Zbraslavské kroniky zmiňují např. v I, 21 (FRB IV, s. 27B–28A): Inter ea, que dicta sunt,
hactenus incomperte dolositatis quedam machinamenta comperio, que ammiracioni deditus, quorundam quoque emulacione territus, pandere procul dubio pertimesco. Hec namque formidine tactus
nequaquam describendo proderem, si hec eadem lippis et tonsoribus iam cognita voce murmurantis
populi non audirem… I, 92 (FRB IV, s. 129A–B): Invidorum etenim lingwa dolosa usque ad
plures Reni partes diffuderat detraccionis venena, unde favor baronum et communis opinio, que de
sublimacione ad regnum de ista virgine emanaverat, in tantum sorori sue domine Anne et sororio
suo ipsam odibilem fecerat, quod de morte ipsius tractaretur in occulto procuranda per quasdam mulierculas, quas nominare non audeo. I, 126 (FRB IV, s. 299A): Cum igitur fortunatorum eventuum
Heinricus de Lypa staret in cacumine, amicorum ac famulorum circumfultus valida multitudine, ita
quod se putaret falli aut deici non posse, ecce quidam regni magnates, quorum nomina, quia nota
sunt, supersedi scribere in hoc volumine, sub cuiusdam fidelitatis velamine regem adeunt…
63
Proměna postoje Petra Žitavského k Janovi Lucemburskému, jak v nedávné době
upozornil R. Antonín, zahrnovala nejprve jeho oslavu v roli ideálního panovníka, poté královo
ostré odsouzení po roztržce s Eliškou a následně postupný návrat pozitivních reflexí Janovy
osoby, projevující se v době jeho dočasného smíru s Přemyslovnou a zvláště pak po její
smrti, srov. A n t o n í n , Robert: Král Jan a zbraslavský opat Petr. Proměny reflexe Jana
Lucemburského ve Zbraslavské kronice. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost
na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ed. I. Hlobil – D. Rywiková.
Ostrava 2012, s. 11–24.
64
Za toto upozornění vděčím paní prof. Z. Hledíkové.
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výrazy, aby jeho věty byly konstruovány podle zákonů latinské gramatiky,
aby slova v nich plynula vydatně, hladce a srozumitelně a aby při jejich
přednesu laskaly ucho vnímavého posluchače libozvučné rýmy a rytmické
kadence. Ve sledování vítězného zápasu, v němž Petr Žitavský dokázal
přetavit obtíže tvůrčího psaní v klenot českolatinské literatury, tak mohou
nalézat povzbuzení i moderní autoři, kteří svým textům touží vdechnout
estetickou hodnotu.
Das Zeugnis des Autographen zur Arbeit des Peter von Zittau
mit dem Text der Königsaaler Chronik
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Beantwortung der Frage, welche Aussagen der
überlieferte Autograph des zweiten Buches der Königsaaler Chronik über die schöpferische
Arbeit Peters von Zittau mit dem Text sowie über den Verfasser selbst als Wortkünstler liefert.
Das Material für die Beschäftigung mit dieser Problematik bilden die Eingriffe, die der Autor
in einer formulierten und in den Codex übernommenen Fassung seines historiographischen
Werks durchführte. Die Korrekturen des Abts und die Streichungen betreffen mannigfaltige
Aspekte des formulierten Textes. Zu einem Großteil sind sie von dem Bemühen geprägt,
auf verschiedene Art und Weise die formale Seite des Werkes zu verbessern: in der Regel
geht es dem Autor darum, mögliche grammatikalische Fehler zu beseitigen (diese treten
nur äußerst selten auf), für die beschriebene Realität die passendsten Ausdrücke zu finden,
eine klare, übersichtliche und fließende Ausdrucksweise zu erzielen, das Ende der Sätze
und deren Teile mit Reimen und klangvollen rhythmischen Kadenzen auszuschmücken.
Eingriffe in die inhaltliche Seite des Textes beabsichtigen, die sachlichen Informationen zu
ergänzen, gegebenenfalls fehlerhafte Angaben zu korrigieren, sie betreffen aber auch die
Bewertung des Autors hinsichtlich der geschilderten Ereignisse; auf der einen Seite finden
wir hier Äußerungen einer kritischen Haltung zu einigen Erscheinungen, wesentlich häufiger
jedoch finden sich Streichungen von Stellen, die die negativen Emotionen Peters von Zittau
gegenüber konkreten Personen und deren Handlungen reflektieren, oder Verbesserungen,
die negative Untertöne derartiger Passagen zumindest abschwächen. Der Autograph des
zweiten Buches der Königsaaler Chronik stellt somit eine einzigartige Quelle dar, die einen
Einblick in die literarische Küche eines der größten Autoren des mittelalterlichen Schrifttums
böhmisch-lateinischer Provenienz gewährt.
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Stanislav Vohryzek
K otázce existence komendy řádu johanitů
v Brtnici

On the question of existence of a commandery of the Knights Hospitaller in Brtnice
The study inquires into the possible existence of a Hospitaller commandery in Brtnice. Following a survey of the up-to-date views on the existence of this institute and
their supporting evidence, the author discusses the newly discovered sources, which
convincingly confirm the existence of a commandery. In the end, the article describes
the economic background and history of this institution, apparently a minor parish
commandery founded most probably in the first part of the fifteenth century which
then disappears in course of the Hussite Wars.
Key words: Knights Hospitaller, Brtnice, rectory, parish district, commandery

Úvod
Existence johanitské komendy v Brtnici patří ke sporným otázkám
církevní topografie i regionálního dějepisectví Jihlavska. Zmínku o existenci
komendy v Brtnici přinesl poprvé A. Boček, který ji datoval do 14. století.1
Na A. Bočka se pak odvolává ve své Církevní topografii Moravy G. Wolny
a od něho zprávu přejali V. Brandl, A. J. Pátek a A. K. Hoffmann.2 Z. Měřínský v Dějinách Brtnice a připojených obcí existenci komendy zpochybnil,
neboť Bočkovu zmínku bez citace pramene považoval za nedůvěryhodnou.3 Konkrétní zmínky o komendě v Brtnici ve středověkých pramenech
uvedl až L. Jan, který citoval dvě listiny z archivu českého velkopřevorství

1
B o č e k , Antonín: Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Urkunden in
den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch und Pirnitz sammt den
noch ungedruckten Briefen von Kaiser Ferdinand des Zweiten, Albrechts v. Waldstein und Rombalds
Grafen Collato. I. Bandes I. Abtheilung. Hg. P. von Chlumecky. Brünn 1856, s. 30.
2
B r a n d l , Vincenc: Kniha pro každého Moravana. Brno 1863, s. 32; W o l n y ,
Gregor: Kirliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften. II. Abt.
Brünner Diöcese, Bd. III. Brünn 1860, s. 32; P á t e k , Alois Josef: Vlastivěda Moravská. II.
Místopis. Jihlavský okres. Brno 1901, s. 135; H o f f m a n n , Alois Karel: Městys Brtnice
na Moravě. Brtnice 1925, s. 5.
3
M ě ř í n s k ý , Zdeněk: Počátky osídlení Brtnicka a nejstarší dějiny obce. In: Dějiny
Brtnice a připojených obcí. Ed. J. Janák. Brno 1988, s. 49.
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maltézských rytířů.4 Nejvíce pozornosti této problematice věnoval nedávno
J. Mitáček, který existenci komendy v Brtnici popírá.5
Spor o existenci komendy
L. Jan uvádí dva prameny k dějinám komendy v Brtnici. Prvním z nich
je listina johanitského převora Havla z Lemberka ze 14. června 1351, podle
které zastavil jeden lán v Přibicích Konrádu Irrerovi; mezi svědky listiny se
uvádí komtur Petr z Brna a „in Purnicz“.6 Druhým pramenem je notářský
instrument o sesazení Oty řečeného Lembucher, komtura v Mailbergu,
o jeho vyloučení z řádu a uvěznění. Tento notářský instrument byl sepsán
na provinciální kapitule v Ivanovicích na Hané 13. února 1392. Mezi komtury přítomnými na kapitule se zde uvádí i Filip „de Pirnitz“.7
J. Mitáček se pokouší interpretovat Bočkův zápis i tyto listiny v úplném
kontextu dějin johanitského řádu v české řádové provincii a zvážit možnost
vzniku komendy v Brtnici. Uznává, že v listinách se objevuje jméno používané ve středověku pro Brtnici, ale domnívá se, že v nich došlo k písařské
chybě a místo Brtnice tu měly být zapsány Přibice. V obou listinách totiž
chybí jméno komtura v Přibicích, ač se první z nich dokonce přímo Přibic
týká. Další indicií pro tuto záměnu je podle J. Mitáčka fakt, že Petr z první
listiny byl komturem v Brně a k tamní komendě měla komenda v Přibicích
filiální vztah (od roku 1327).8
Další prameny k dějinám komendy
Nové informace k řešení tohoto problému přináší další, zatím nevyužitý, pramen zmiňující Brtnici – listina uložená ve fondu kláštera premonstrátů na Strahově, která byla oběma jmenovaným autorům neznámá.
Touto listinou z 19. května 1393 nařídil Václav, děkan kostela sv. Petra
4
J a n , Libor – J e s e n s k ý , Vít: K funkci a stavební podobě johanitských komend
na Moravě. Průzkumy památek 1, 1996, s. 78; J a n , L. in: Foltýn, Dušan a kol.: Encyklopedie
moravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 240.
5
M i t á č e k , Jiří: Byla v Brtnici komenda řádu johanitů? In: Zaměřeno na středověk.
Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Eds. Š. Ungerman – R. Přichystalová a kol. Praha
2010, s. 615.
6
Národní archiv (= NA), Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526),
inv. č. 1923 [online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.monasterium.net; Regesta
diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (= RBM). V-3 (1350–1355). Ed.
J. Zachová. Dolní Břežany 2000, s. 531–532, č. 1088.
7
NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 951 [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.monasterium.net. Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis
Venceslai IV. (= RBMV) V-1. Edd. K. Beránek – V. Beránková. Pragae 2006, ani RBMV V-2.
Edd. K. Beránek – V. Beránková. Pragae 2007, listinu neobsahují.
8
M i t á č e k , J.: Byla v Brtnici komenda, s. 612.

266

K

O

T

Á

Z

C

E

E

X

I

S

T

E

N

C

E

…

na Vyšehradě a zplnomocněnec auditora papežského soudního dvora
Brandy z Castiglione, čtrnácti jmenovaným farářům i dalším duchovním
pražské, olomoucké, litomyšlské a vratislavské diecéze vyhlásit exkomunikaci jihlavských měšťanů, kteří vyhnali z kostela sv. Jakuba faráře
Václava. Mezi těmito jmenovanými faráři nechybí farář z Brtnice (Brtnicz)
a k listině je přivěšena i jeho pečeť, z níž lze zjistit, že tímto farářem tehdy
byl Filip z Pernštejna (+philipi.d.perens), stejná osoba, jako v již zmíněné
dříve známé listině z 13. února 1392.9 Opis této pečeti je odlišný od opisu
pečeti předchozí listiny (+ S * FR * P_hILIPhI De * PeRnSTeIn), ale znak
je v obou případech stejný, totiž zubří hlava – erbovní znamení pánů
z Pernštejna i jejich jakubovské větve.10
Na existenci johanitské komendy v Brtnici dále ukazují i jihlavské
městské knihy, obsahující asi 270 zápisů týkajících se Brtnice z období
14.–15. století. Jedná se většinou o záznamy týkající se půjček peněz a jejich splácení, kdy jednou stranou byla osoba sídlící v Brtnici nebo odtud
pocházející a druhou pak měšťan z Jihlavy či obyvatel některé okolní vsi.
Část záznamů zmiňuje i komendu v Brtnici. Roku 1377 měli jistí jihlavští
měšťané vyplatit určitou částku „crucife[r]o d[e] pu[r]nicz“, roku 1378 je
zmiňován „comendator de P[y]rnycz“ a stejného roku i „domus cruciferi“
v Jihlavě.11
Ve světle těchto nových pramenů je třeba existenci johanitské komendy v Brtnici ve druhé polovině 14. století plně přijmout, vyvstávají však
otázky ohledně její lokalizace, doby vzniku, jejího zázemí a dějin. Na ně
se pokusím odpovědět na dalších řádcích.
Místo komendy u kostela sv. Jakuba
L. Jan uvažuje, že komenda v Brtnici stála u farního kostela sv. Jakuba.12 Ze středověku neznáme žádné zprávy o faráři v Brtnici kromě
uvedené zmínky o Filipovi z Pernštejna z 13. února 1392, lze tedy mít
za to, že komtur v Brtnici byl současně zdejším farářem. V tomto ohledu
je zajímavá i výpověď Městských knih jihlavských, které zmiňují faráře
všech okolních kostelů (Střížov, Kněžice, Stonařov, Luka nad Jihlavou
9
NA, Premonstráti – klášter Strahov (1192–1921), inv. č. 78 [online; cit. 2. 1. 2012],
dostupné z: http://www.monasterium.net; RBMV V-2, s. 205–206, č. 451, zde pečeť interpretována jako rak ve štítě, nápis čten jako „Venceslaus plebanus [?]“.
10
Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků [online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://
www.database.aipberoun.cz/pecete/engine/pecete.cg2, zde zmíněna ještě další Filipova pečeť
s opisem „ST (?R) PIRnIC“, která má být přivěšena také na této listině. K pánům z Jakubova
P i l n á č e k , Josef: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 154.
11
Státní okresní archiv (= SOkA) Jihlava, Archiv města (= AM) Jihlava do roku 1848
(NAD č. 23), Městská kniha I soudní, f. 177r; Městská kniha II soudní a radní, f. 3r (obě
zprávy z roku 1378) [online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.net.
12
J a n , L. in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 240.
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atd.), ale o brtnickém zcela mlčí. Objevuje se v nich jen citovaná zmínka
o komturovi křížovníků.13
Původní kostel sv. Jakuba v roce 1760 vyhořel a v 70. letech 18. století
byl vybudován kostel nový.14 Vyobrazení staré stavby se dochovalo na jednom z 11 pláten v „erbovním sále“ na zámku v Brtnici (viz obr. č. 1). Plátna
namalovaná Karlem Františkem Tepperem v letech 1723–1724 znázorňují
návštěvy habsburských císařů v Brtnici.15 Kostel zobrazený na malbě je jednolodní stavbou skládající se z předsíně, krátké lodi a dlouhého presbytáře.
Presbytář byl na každé straně osvětlován trojicí vysokých oken a podepírán
třemi opěráky. Východní závěr byl nejspíše polygonální. Původně měl
asi okna, ta však byla v barokní době
zazděna, a tak na obrázku nejsou vidět.
Na střeše stál sanktusník. Loď kostela
se jeví jako kratší stavba s jedním oknem na každé straně, již asi upraveným
v barokním slohu. O předsíni se nedá
říci nic určitého, neboť je zobrazena
jen z malé části. Kostel byl asi pokryt
šindelem.
Presbytář kostela připomíná svou
podobou presbytáře kostelů v okolních vsích – ve Střížově, Kněžicích,
Stonařově, Vílanci apod. Lodě těchto
Obr. 1: Starý Brtnický kostel
podle malby K. F. Teppera z let
staveb jsou stavebněhistoricky da1723–1724
továny do 40.–50. let 13. století, ale
jejich presbytáře byly nově postaveny
ve 14. století.16 U kostela ve Střížově máme dokonce zachovaný záznam
o stavbě presbytáře z roku 1367.17 Kostel v Brtnici byl asi od počátku zasvěcen sv. Jakubovi. Toto patrocinium se objevuje v období vzniku měst
a vrcholné kolonizace, tedy asi od začátku 13. století.18 V okolí se nacházejí
13
SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha I soudní, f. 71v (Střížov), f. 163r
(Kněžice), f. 126r (Stonařov); Městská kniha II soudní a radní, f. 6r (Luka nad Jihlavou)
[online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.net.
14
S a m e k , Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska. 1. svazek A/I. Praha 1994,
s. 258.
15
Tamtéž, s. 257.
16
R i c h t e r , Václav: Románská architektura na Moravě. Časopis společnosti přátel
starožitností českých (= ČSPSČ) 60, 1952, s. 232; L í b a l , Dobroslav: Katalog gotické
architektury v České republice do husitských válek. Praha 2001, s. 471, 183, 543; S a m e k ,
Bohuslav: Umělecké památky Moravy a Slezska. 2. svazek J/N. Praha 1999, s. 145–146.
17
SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha I soudní, f. 67r [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.net; V o h r y z e k , Stanislav:
Střížovci v 2. polovině 14. století. Archeologické výzkumy na Vysočině 3 (v tisku).
18
B o h á č , Zdeněk: Patrocinia kostelů při nejstarších klášterech a kapitulách v českých
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kostely tohoto zasvěcení ve Vílanci, v Kněžicích a v Jihlavě, jejich založení
je kladeno do 40.–50. let 13. století.19 Stavební podoba budov vlastní komendy je neznámá, jednalo se zřejmě jen o menší farní komendu.20
Stáří farnosti
Pramenů k dějinám kostela je tak málo, že to skeptického badatele
může vést k dataci vzniku kostela i komendy až do druhé poloviny 14. století, tedy do doby, kdy se výslovně připomínají.21 Při řešení otázky původu
farnosti lze kromě již zmíněných uměleckohistorických analogií vycházet
i z pramenů vypovídajících o nejstarších okolních farnostech přibyslavické
a jihlavské. Přibyslavická fara se připomíná poprvé v listině z roku 1224,
která je inzertem v listině z roku 1257 a je vložena i do listiny z roku 1318.
Listiny se dochovaly v pozdějším českém překladu. Podle nich král Jan
Lucemburský roku 1318 potvrdil přibyslavickému faráři práva jeho fary,
která konfirmoval již Přemysl Otakar II. roku 1257 a která roku 1224 udělila
kostelu královna Konstancie Uherská. Jako vsi této farnosti jsou v listině
jmenovány Přibyslavice, Petrovice, Zašovice, zaniklá Lhota – Čertovec,
Radonín, Číchov, Bransouze a Nová Ves. Faráři v Přibyslavicích patřily
v Brtnici (Burdenice) krčma a úroky z lidí a jednoho domu, ale poněvadž
z ní neměl desátky, musela Brtnice v té době patřit jiné farnosti.22 K roku
1233 známe rozsah farnosti kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě – tvořily
ji tehdy vsi „Bobikozle, Borisowe, Vnzenowe, Koslowe, Dobrezowit, Elhota,
Belemilzic, Stibor, aliud Stibor, Bukowe, aliud Bukowe, Smirna, Serech“.23
zemích. Historická geografie 5, 1970, s. 68; t ý ž : Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám
osídlení. ČČH 21, 1973, 3, s. 375.
19
M ě ř í n s k ý , Z.: Počátky, s. 26–28.
20
J a n , L. – J e s e n s k ý , V.: K funkci, s. 78.
21
J o k e š , Petr: Farní organizace na středověké západní Moravě. Brno 2011, s. 29.
22
Š e b á n e k , Jindřich: Listiny Přibyslavické. Rekonstrukce a kritika. (Zvláštní otisk
z ČMM 57, 1933). Brno 1933, s. 8–9. H o s á k , Ladislav: Středověká kolonizace horního poříčí
Jihlavy. ČSPS 60, 1952, s. 147, upozorňuje na nesrovnalosti v listině a uvažuje o uzpůsobení
obsahu listiny pozdějším poměrům. Kritizuje zejména údaj o deseti podsedcích v Přibyslavicích, řídký výskyt názvu Lhota (Elhota) a přesné vymezení farnosti, přitom listinu datuje
k roku 1214, ač zná Šebánkovu práci, ve které byla datace odůvodněně posunuta k roku
1224. Ves s názvem Lhota i přesné vymezení farnosti se však v první polovině 13. století vyskytnout mohly – viz např. zde v pozn. 23 citovanou jihlavskou listinu z roku 1233. K určitým
„obnovám“ listin v Přibyslavicích ve středověku skutečně docházelo, jejich obsah však prý
měněn nebyl, viz Š e b á n e k , J.: Listiny, s. 4; Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas
illustrantia, tomus prodromus: Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. 1305–1342.
Ed. Z. Hledíková. Pragae 2003, s. 455–456, č. 829. F. Matějek zdejší podsedky považuje
za obyčejné poddané sedláky bez ohledu na jejich společenské zařazení, viz M a t ě j e k ,
František: Podsedek na Moravě. (Příloha 1. čísla Vlastivědného věstníku moravského 1970).
Brno 1970, s. 7.
23
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) III-1. Ed. G. Friedrich. Pragae
1943, s. 49–50, č. 49.
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V první polovině 13. století máme tedy doloženy v oblasti dvě farnosti –
přibyslavickou a jihlavskou včetně jejich detailního popisu. Oblast mezi
nimi musela nepochybně patřit k jiné farnosti a v úvahu nepřipadá jiná
než brtnická. V Brtnici tedy s největší pravděpodobností existoval kostel
již ve 20.–30. letech 13. století.
Rozsah farnosti
Z. Měřínský předpokládá, že k brtnické farnosti patřily Jestřebí, zaniklá ves Lhotka, Ostejkovice, Doubkov, Uhřínovice, Malé, Panská Lhota,
původně i Příseka a asi i půl Dolního Smrčného.24 Tento rozsah je však
nutno alespoň pro období od 30. let 13. století zmenšit o Dolní Smrčné
a Panskou Lhotu. V listině markraběte Přemysla z 31. října 1234, jíž schválil
dar své matky Konstancie klášteru v Tišnově, jsou sice mezi statky patřícími
k Jihlavě zmiňovány vsi „Smyrchnowe a Legota“, u kterých by bylo možné
uvažovat na základě jejich názvu o ztotožnění s Panskou Lhotou a Dolním
Smrčným, jak činí Z. Měřínský.25 Provedeme-li ale srovnání pořadí vsí v této
listině s pořadím z listiny olomouckého biskupa Roberta, kterou roku 1233
potvrdil želivskému klášteru koupi jihlavské farnosti, ukazuje se, že tyto vsi
jihlavské farnosti ležely nejspíše na sever od řeky Jihlavy.26 Kromě toho
nejstarší brtnický urbář zmiňuje, že desátek z Dolního Smrčného příslušel
k faře ve vsi Chlumu.27 Co se týče Panské Lhoty, O. Mlejnek, autor monografie o této vsi, přejímá úvahy Z. Měřínského o původní příslušnosti vsi
k jihlavské farnosti a o tom, že v 40. letech 13. století byla přifařena k Brtnici, udává ale, že její obyvatelé byli snad již od středověku, prokazatelně
však od 17. století, pohřbívání na hřbitově ve Střížově.28 Urbář z počátku
16. století zmiňuje u vsi jen výši desátků, která byla stejná jako v Brtnici.29
Pro značné stáří obce svědčí také nález tuhové keramiky datované do doby
před polovinou 13. století.30 Fakt, že ves se neuvádí v listinách zmiňujících
se o Brtnici, stáří vsi i odlišné místo pohřbu zdejších obyvatel naznačují,
že ves nepatřila k brtnickému panství ani k tamní farnosti, ale k panství
a farnosti s centrem ve Střížově. Centrem tohoto panství se později stal
hrad Rokštejn, ležící na katastru Panské Lhoty, která se připomíná roku
24
M ě ř í n s k ý , Z.: Počátky, s. 29.
25
Tamtéž, s. 33; CDB III-1, s. 49–50, č. 49.
26
CDB III, s. 49–50, č. 49. K interpretaci polohy vsí D o b i á š , Josef: Německé osídlení ostrůvku jihlavského. (Otisk z Časopisu Archivní školy 8, 1931). Praha 1931, s. 65–75.
Za pomoc při kartografickém ověření této hypotézy děkuji J. Mazáčkové.
27
Moravský zemský archiv (= MZA) Brno, G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu,
kniha č. 575, f. 51v.
28
M l e j n e k , Ondřej: Panská Lhota v raném novověku. Brtnice – Brno 2008, s. 7–8, 26.
29
MZA Brno, G 10, kniha č. 575, f. 49r.
30
M ě ř í n s k ý , Z: Počátky, s. 33.
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1289.31 Ves se k brtnickému panství dostala s hradem a polovinou vsi Dolní
Smrčné markraběcí koupí někdy před rokem 1366.32 Součástí brtnické farnosti se Panská Lhota stala až po husitských válkách, kdy fara ve Střížově
nebyla osazována.33 Brtnický urbář dále ukazuje, že Příseka spolu s částí
vsí Puklice a Rosice patřily až do počátku 16. století k brtnické farnosti a že
část Jestřebího platila desátky kostelu v Kněžicích. Podle toho se zdá, že
kostel v Přísece náležel až do začátku 16. století jako filiální k brtnickému
chrámu. 34 K farnosti před 16. stoletím patřila snad i později založená ves či
samota Šamonín, doložená jen jako místní název až ve zmíněném urbáři.35
Je otázkou, zda farní obvod nemohl být v první polovině 13. století
větší. Na západ od Jestřebí leží městečko Stonařov s kostelem sv. Václava
a pozdně románským karnerem, který V. Richter datoval do období kolem
poloviny 13. století; Z. Kudělka klade stavbu karnerů do počátku 13. století,
případně do druhé čtvrtiny tohoto věku. Ves se připomíná až roku 1347
v predikátu Albrechta ze Stonařova, který pocházel z rodu Ranožírovců
erbu parohu, jak svědčí pečeť jeho syna Sezemy. Ves má název zřejmě podle
Stonaře (Ztonar, Ztonarius) připomínaného poprvé roku 1218 a držícího
roku 1226 úřad bítovského komorníka.36 Severozápadně od Brtnice leží ves
Vílanec s kostelem, který je datován rovněž do tohoto období, připomíná
se však poprvé až roku 1327, kdy je zmiňováno, že jeho patronát náležel
již déle než šedesát let vdově Getrudě Schoberové. Stejně jako Stonařov
patřila tato ves původně rodu Ranožírovců, jak dokládá zmínka, že zde roku
31
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII (= CDM). Hgg. P. R. Chlumecky – J. Chytil.
Brünn 1858, s. 776–777, č. 147; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II
(= RBM). Hg. J. Emler. Pragae 1882, s. 640, č. 1485.
32
CDM IX. Hg. V. Brandl. Brünn 1875, s. 323–325, č. 420; CDM X. Hg. V. Brandl. Brünn
1878, s. 137–139, č. 118. Přináležitost hradu k Panské Lhotě dosvědčují i údaje z nejstaršího
brtnického urbáře – MZA Brno, G 10, kniha č. 575, f. 113v. Ty svědčí o využívání okolních
pozemků poddanými z Panské Lhoty, částečně i ze Střížova, ale nikoliv z blízkého Přímělkova.
To, že Panská Lhota musela patřit k hradu, dosvědčují i okolnosti zástavy Brtnicka Bohuši ze
Starče. Zástava je s jistotou doložena v v letech 1340–1346 až 1365 (CDM VII. Hg. Joseph
Chytil. Brünn 1858, s. 199, č. 276; s. 360, č. 490; CDM IX, s. 103, č. 127), ale rod pánů ze
Střížova nevlastnil hrad jistě již roku 1359, viz CDM IX, č. 127, 103; V o h r y z e k , Stanislav: Hrut z Rokštejna, moravský podkomoří? Archeologické výzkumy na Vysočině 2, 2011,
s. 48. Vsi na sever od hradu zůstaly v rukou Střížovců, vsi Brtnicka držel stále Bohuš ze
Starče, nějaké vsi však musely tvořit zázemí hradu, aby ho mohl markrabě používat. Jednalo
se zřejmě o Panskou Lhotu a část Dolního Smrčného.
33
MZA Brno, G 10, kniha č. 575, f. 42v.
34
Tamtéž, f. 14r, 39v, 46r, 37r.
35
M ě ř í n s k ý , Z.: Brtnice, s. 75. Lokalita byla archeologicky lokalizována M. Vokáčem
a kol. (poster na konferenci Stříbrná Jihlava 2010 v Jihlavě).
36
R i c h t e r , Václav: Přechodní stavby v údolí Jihlávky. Vlastivědný sborník Vysočiny,
oddíl věd společenských 4, 1961, s. 28–33; K u d ě l k a , Zdeněk: Vícenický karner. O funkci
některých sakrálních prostor na Moravě ve 13. století. In: Uměleckohistorický sborník. Ed.
J. Sedlář. Brno 1985, s. 168; Knihy počtů města Brna. Ed. B. Mendl. Brno 1935, s. 68; CDM XI,
s. 126, č. 137; P i l n á č e k , J.: Staromoravští rodové, s. 256; CDB II. Ed. G. Friedrich,
s. 151–152, č. 161; s. 287–288, č. 288.
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1335 kutnohorský notář Peter Schober koupil od jihlavských Reichenauerů
šest lánů patřících dříve Markvartovi z Rančířova.37 Na jih od Brtnice leží
městečko Kněžice s kostelem datovaným do 40. let 13. století. Název lokality
se poprvé objevuje roku 1222 v predikátu Dětřicha z Kněžic, roku 1257
je tu pak zmiňován premonstrátský klášter, jehož fungování předpokládá
i existenci kostela. Později je tu doloženo jen premonstrátské proboštství.38
V Lukách nad Jihlavou dodnes stojí při tamním kostele pozdně románská
věž, jež je datována do počátku 13. století.39 Severozápadně od Příseky se
pak nachází ves Rančířov s kostelem, který zřejmě existoval již na počátku
30. let 13. století. Vedlejší ves Pístov totiž roku 1233 nepatřila k jihlavské
farnosti, ale je zmiňována o rok později jako příslušenství tamního statku,
a tedy již musela existovat. Lze se domnívat, že musela patřit k jiné farnosti,
pravděpodobně rančířovské.40 Pokud tedy nebudeme předpokládat vznik
této vsi v době mezi vydáním obou listin. Jak naznačuje opis listiny Václava I. ze 14. století týkající se zajištění hranic želivského kláštera, existovalo
zde asi již tehdy šlechtické panství rodu Ranožírovců.41 Na severovýchod
od Stonařova leží kostel ve Střížově a na jihovýchod kostel v Přibyslavicích, o kterých již byla učiněna zmínka. Tento výčet okolních kostelů nám
ukazuje, že již na počátku 30. let 13. století byla v okolí Brtnice v plném
proudu šlechtická kolonizace, s níž byla spojena i výstavba pravděpodobně
již kamenných kostelů.42 Podle zmíněné listiny markraběte Přemysla z roku
1234 tvořily zeměpanský brtnický statek vsi Bransouze, Číchov, Jestřebí,
Ostejkovice (dnes zaniklé), Uhřínovice, Příseka, Doubkov (dnes zaniklý)
a ves Malé.43 Z nich patřily podle přibyslavické listiny Bransouze a Číchov
farnosti Přibyslavice. Zbytek vsí příslušel k farnosti brtnické. Později se
asi staly součástí této farnosti dnes zaniklé vsi Lhotka a Šamonín a část
Puklic a Rosičky, po husitských válkách i Panská Lhota s tím, že hranice
farnosti se měnily ještě později v novověku, to je však již mimo téma tohoto
článku. Celkem tedy v 30. letech 13. století patřilo k farnosti kromě Brtnice
37
R i c h t e r , V.: Přechodní stavby, s. 34; Regesta Bohemiae et Moraviae III. (= RBM).
Ed. J. Emler. Pragae 1890, s. 525, č. 1343; CDM VI. Hgg. P. R. Chlumecky – J. Chytil. Brünn
1854, s. VI, s. 268, č. 344; CDM VII, s. 64, č. 83.
38
S a m e k , B.: Umělecké památky 2, s. 145; CDB II, s. 220–221, č. 232; CDB V-1. Edd.
J. Šebánek – S. Dušková. Pragae 1974, s. 182–184, č. 108. O dějinách kláštera a pak proboštství viz F o l t ý n , D. in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 363–364, dále C h a r o u z ,
Zdeněk: Příspěvek k moravské topografii. ČMM 103, 1984, s. 312–320.
39
R i c h t e r , Václav: K nejstarším dějinám Luk n. Jihl. ČSPSČ 46, 1938, s. 214; t ý ž :
Románská architektura, s. 232.
40
CDB III-1, s. 97–100, č. 88; s. 49–50, č. 49.
41
CDB III-1, s. 43–44, č. 43.
42
Z i m o l a , David – V o k á č , Milan: Archeologické výzkumy několika venkovských
kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica 36, 2011, 2, s. 450, docházejí k závěru, že v žádném
ze čtyř jimi zkoumaných kostelů (Vyskytná n. Jihlavou, Kostelec u Jihlavy, Vílanec, Rančířov) nebyl zjištěn dřevěný předchůdce. Těmto stavbám je podobný kostel sv. Jana Křtitele
v Jihlavě, doložený k roku 1233.
43
CDB III-1, s. 49–50, č. 49.
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nejméně pět a půl vsí, ve 14. století kromě Brtnice pravděpodobně sedm
celých a části tří dalších vsí (viz obr. č. 2).
Vztah johanitů k špitálu v Brtnici
Dispozice jihlavského kostela sv. Jana Křtitele a fakt, že jeho farní
práva drželi na počátku 30. let 13. století němečtí rytíři, vedla L. Konečného,
autora archeologického výzkumu této svatyně, k interpretaci západní části
kostela jako původního jihlavského špitálu.44 Špitály byly útočištěm starých,

Obr. 2: Mapa brtnické farnosti a panství

44
K o n e č n ý , Lubomír: K románské podobě a funkci kostela sv. Jana Křtitele v Jihlavě.
In: Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60.
narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc. Ed. V. Frolec. Brno 1988, s. 405–418.
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nemocných, ale i mrzáků a choromyslných. Mívaly vlastní majetky, které
pokrývaly jejich chod a existenci.45 Zajímavé je, že i v Brtnici existoval špitál,
ačkoliv je doložen až v první polovině 16. století. V brtnickém urbáři se
u popisu příjmů ze vsi Kněžice zmiňuje, že desátek z osazených usedlostí
má jít ke kněžickému kostelu, kdežto z pustých usedlostí do brtnického
špitálu, tak je tomu prý od „starodávna“.46 Špitál se později připomíná až
při příležitosti svěcení kaple Panny Marie Pomocné 12. července 1732, kdy
se prý průvodu účastnili i chudí špitálníci.47
Urbář je datován do let 1533–1538.48 Kdy však mohlo dojít k ustanovení o desátku? Jak na několika příkladech uvádí J. Macek, termín
„starodávno“ mohl v tehdejším chápání času znamenat i 60–80 let.49 Lze
se tedy domnívat, že k ustanovení o desátku mohlo dojít nejpozději někdy
ve druhé polovině 15. století. Kdo mohl tento dar uskutečnit? Kněžice se
dostaly k brtnickému panství až roku 1480, kněžická fara se svými příjmy
však v této době stále patřila želivskému klášteru, přes snahu brtnických
Valdštejnů pohltit zdejší želivské statky.50 Poplatky mohl špitálu darovat
majitel probošství – želivský klášter.51 Další možností je, že to mohl být
kdokoliv z majitelů Kněžic z titulu práva opravy kněžického probošství;52
tato oprava sice není doložena, ale vyloučit ji nelze. Poslední možností
je datovat toto ustanovení do starší doby, tj. před rok 1289, kdy bylo
patronátní právo ke zdejšímu probošství darováno želivskému klášteru.53
Možnost starobylosti špitálu je velmi lákavá, ale neodpovídá dosavadním znalostem o vývoji špitálů v Čechách a na Moravě. Špitály vznikaly
ve 13. století většinou v nejvýznamnějších královských či poddanských
městech (Praha, Most, Stříbro, Kladruby, Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo,
Litoměřice, Most, Hradec Králové, Trutnov, Český Krumlov). Někdy byly
spojeny s činností některých církevních řádů, například řádu německých
rytířů (Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Drobovice, později Žitava,
Plzeň) či řádu křížovníků božího hrobu (Trutnov). Ve 14. století počet
špitálů stoupal a více se vyskytovaly i v městečkách (Skuteč), jejich zaklada45
Ž e m l i č k a , Josef: Počátky Čech královských 1198–1253. Proměna státu a společnosti. Praha 2002, s. 496; R o u č k a , Bohuslav: Špitály, jejich majetek, správa a postavení
v daňovém systému českého feudalismu. Právněhistorické studie 12, Praha 1966, s. 41–46.
46
MZA Brno, G 10, kniha č. 575, f. 23v.
47
H o f f m a n n , A. K.: Městys Brtnice, s. 27.
48
Z a o r a l o v á , Marie: Vývoj správy Brtnického velkostatku a její písemnosti. SAP 19,
1969, 1, s. 261.
49
M a c e k , Josef: Jagellonský věk v českých zemích 1471–1526. Díl 1–2. Praha 20012,
s. 38–39.
50
Moravské zemské desky. 2. 1480–1566. Kraj brněnský. Ed. T. Kalina. Brno 1950, kn. XV,
č. 25, s. 7; C h a r o u z , Z.: Příspěvek, s. 316–317.
51
Podobný případ uvádí B. Roučka k roku 1359, kdy sázavský opat daroval špitálu
v Českém Brodě důchody a dřevo na otop, viz R o u č k a , B.: Špitály, s. 55.
52
B o r o v s k ý , Tomáš: Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno
2005, s. 78–79.
53
CDM VII, č. 147, s. 776–777.
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teli se stávali i bohatí měšťané (Litomyšl). Po husitských válkách přejímaly
v kališnických městech péči o špitály od církevních institucí městské rady.
Nové špitály, zakládané zejména vrchností, se objevovaly v jagellonském
období v poddanských městech.54
U johanitských komend u nás jsou špitály doloženy jen zřídka. M. Svoboda uvádí v Čechách jen případ ze Strakonic, nejistý případ Českého
Dubu a špitál při komendě sv. Víta v Mladé Boleslavi, z toho u prvních
dvou připouští možnost, že je snad založili sami johanité.55 Na Moravě
jsou špitály v držení johanitů doloženy jen v Brně a v Kroměříži, brněnský
špitál byl však fundací měšťanskou.56
Obecně tedy lze říci, že špitály jsou ve 13. století doloženy především
ve významnějších městech. V menších lokalitách se objevují až od 14. století, častěji až v 15. století. A tak tomu bylo zřejmě i v Brtnici. Brtnický
špitál založil nejspíše někdo z bohatších obyvatel tohoto městečka, některé
důchody mu pak mohli darovat i majitelé okolních statků. Pokud k založení
této instituce došlo před zánikem komendy, je pravděpodobné vykonávání
duchovní správy špitálu johanity.
Založení komendy v Brtnici
O době založení brtnické komendy lze pro nedostatek jiných pramenů
uvažovat jen na základě historického vývoje oblasti a podle analogií s vývojem ostatních komend johanitského řádu na Moravě. Podle písemných
pramenů byla Brtnice na počátku 30. let 13. století, tak jako Jihlava a Přibyslavice, věnným statkem královny Konstancie. K brtnickému královnině
statku patřilo osm vsí, k jihlavskému osm a půl vsí, u přibyslavického počet
vsí neznáme. V Jihlavě také byla celnice, asi z toho důvodu, že ležela
při zemské hranici.57 V Brtnici je celnice doložena až ve 40. letech 14. století,
54
Tomuto tématu dosud chybí souhrnné zpracování, částečná shrnutí či zmínky o více
špitálech viz Ž e m l i č k a , J.: Počátky, s. 495–500; H o f f m a n n , František:
Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009, s. 502–504; R o u č k a , B.: Špitály,
s. 41–90; M u s i l , František: Politické a společenské poměry za přemyslovských králů. In:
Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Ed. O. Felcman. Praha 2009,
s. 285–286; J a n , Libor: Řád německých rytířů v Čechách a na Moravě (1204–1411). In: Řád
německých rytířů v Čechách a na Moravě. Praha 1997, s. 20, 21, 25, 33, 38, 55; M a c e k ,
Josef: Jagellonský věk v českých zemích 1471–1526. Díl 3–4. Praha 20022, s. 148–149. Pro jižní
Moravu lze najít informace ve studii D o l e ž e l , Jiří: K městskému zřízení na středověkém
Brněnsku do roku 1411. In: Brno a jeho region. Mediaevalia archaeologica. Praha 2000, s. 178
(Pohořelice), 189 (Doubravník), 192 (Moravský Krumlov).
55
S v o b o d a , Miroslav: Páni ze Strakonic. Vládci Prácheňska a dobrodinci johanitů.
Praha 2010, s. 258, 263–264.
56
S v á t e k , Josef: Johanité v Kroměříži. Studie Muzea Kroměřížska 1986, s. 25;
S k ř i v á n e k , František: Rytíři svatého Jana Jerusalémského u nás. Praha 1995, s. 41;
J a n , L. in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 202 (Staré Brno), 383 (Kroměříž).
57
CDB III-1, s. 5–6, č. 6; s. 97–100, č. 88.
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její stáří je neznámé.58 Existenci brtnického a přibyslavického kostela lze
doložit k roku 1224, jihlavský se připomíná roku 1233. Jihlavskou farnost
ve 20.–30. letech 13. století tvořilo 14 lokalit, brtnickou (jak bylo zmíněno)
sedm, přibyslavickou osm. Fakt, že dvě vesnice statku Brtnice – Bransouze
a Číchov patřily pod farnost přibyslavickou, i existence krčmy a nějakých
majetků přibyslavického faráře v Brtnici umožňují uvažovat o tom, že
Brtnice kdysi patřila pod přibyslavický zeměpanský statek i farnost a byla
od nich někdy před rokem 1224 oddělena.59 Přibyslavice ale ponechejme
stranou a srovnejme Brtnici a Jihlavu. Vidíme, že obě místa byla svým významem navzdory jistému většímu rozsahu jihlavské farnosti srovnatelná,
Jihlava však měla o něco lepší polohu, a to na hranici země. Byl to však až
objev stříbra na Jihlavsku, který rozhodl o tom, že tu vzniklo významné
královské město, zatímco Brtnice se stala jen zeměpanským městečkem,
i když zpočátku byl asi rozvoj těžby očekáván i zde, jak ukazuje zpětné
získání obou těchto statků králem Václavem I.60 Brtnice pak s výjimkou dvou
zmínek o táboření habsburských vojsk roku 1280 a 1304 mizí z pramenů
až do 40. let 14. století, kdy ji měl v zástavě Bohuš ze Starče.61 Roku 1351
je tu doložena johanitská komenda, podle všeho farní.62
Farní komendy – domy rytířských řádů při farním kostele s majetkem o velikosti většinou jen jedné vsi či několika lánů v různých
lokalitách – existovaly na Moravě ještě v Horních Kounicích, Mutěnicích
a Přibicích, podobný charakter měl i filiální dům mailberské komendy
v Hrádku na Znojemsku.63 Horní Kounice byly podle L. Jana původně
darem českých panovníků johanitské komendě v Mailberku, johanité tu
pak před rokem 1248 zřídili komendu. Mutěnice johanité získali asi ve 13.
století a v první polovině 14. století zde byla založena komenda podřízená
ivanovicko-orlovické komendě. V Mutěnicích johanitům patřila celá ves.
V Přibicích se fara připomíná roku 1222, johanité pak roku 1284; patřila
jim celá tato ves s 18 lány a desátky ze tří sousedních vsí a jednoho dvora.
Patrocinium zdejšího kostela sv. Jana Křtitele nevylučuje, že jeho stavebníky byli mailberští johanité. Ves byla darována řádu českým králem či
markrabětem.64 Přibice původně patřily pod komendu v Mailberku, roku
1327 potvrdil Jan Lucemburský převod vsi do majetku komendy a špitálu
na Starém Brně. Řád tu v letech 1327–1348 zřídil komendu, která byla
58
CDM VII, s. 199, č. 276.
59
Š e b á n e k , J.: Listiny, s. 7–9; CDB III-1, s. 49–50, č. 49; M ě ř í n s k ý , Z.:
Brtnice, s. 55.
60
CDB III-1, s. 353–356, č. 260.
61
M ě ř í n s k ý , Z.: Brtnice, s. 73; CDM VII, s. 199, č. 276.
62
NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 1923 [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.monasterium.net; RBM V-3, č. 1088, s. 531–532.
63
J a n , L. in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 93.
64
J a n , Libor: Starobrněnští johanité a ves Přibice. Forum Brunense 1995/96. Sborník
prací Muzea města Brna, 1996, s. 23.
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filiálkou komendy na Starém Brně, ale ještě do roku 1348 měla vztah také
ke komendě v Horních Kounicích, jejímž prostřednictvím platila královskou berni.65 Filiální dům mailberských johanitů stával při farním kostele
sv. Petra a Pavla v Hrádku na Znojemsku. Patronátní právo kostela v rukou
johanitů je doloženo k roku 1227, ale podle listiny Václava I. z roku 1235
filiálnímu domu v Hrádku udělil nějaká privilegia již Vladislav Jindřich.66
Horní Kounice, Přibice a Hrádek tedy byly původně podřízeny komendě
v dolnorakouském Mailberku. V Horních Kounicích vznikla komenda již
v polovině 13. století, komenda v Přibicích vznikla po převodu vsi z majetků
mailberské komendy na špitál ve Starém Brně. Dům v Hrádku zůstal závislý
na Mailberku. Není jasné, zda tyto statky Mailberští získali v jednom či více
časových horizontech a zda lze všechny tyto zisky spojovat s působením
markraběte Vladislava Jindřicha. Zajímavé je, že s touto postavou jsou
spojovány i donace několika jihomoravských far řádu německých rytířů.67
Mohla být také komenda v Brtnici založena Vladislavem Jindřichem?
Pravděpodobnější je asi pozdější původ komendy. Jistou indicii, která
naznačuje, jak mohlo dojít ke vzniku komendy v Brtnici, představuje listina
Václava II. vydaná dne 23. října 1286 v Ivančicích na žádost johanitského
převora Heřmana z Hohenlohe. Václav II. tehdy johanitům daroval patronátní právo kostela v Rouchovanech.68 Později již o johanitském majetku
v tomto městečku neslyšíme, patronátní právo patřilo do roku 1325 králi
Janu Lucemburskému, který ho na přímluvu své manželky daroval klášteru
cisterciáků na Zbraslavi, inkorporaci následně schválil papež Jan XXII. roku
1327.69 Zdá se, že Václavova donace johanitům nebyla vůbec uskutečněna.
Rouchovany byly zeměpanským majetkem, farář Friedrich, a tedy i kostel, je
tu doložen k roku 1243.70 Roku 1259 se připomíná Rudlinus z Rouchovan,
o němž nevíme, zda byl duchovním,71 a tak je dalším doloženým farářem
magister Wernherus, královský kaplan.72 Ten se roku 1282 připomíná
jako kanovník pražský, roku 1285 jako kanovník olomoucký a královský
kaplan.73 Vystupuje ještě v dalších listinách,74 z nichž ta z roku 1301 nám
65
J a n , L. in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 305 (Horní Kounice), s. 449 (Mutěnice),
s. 623–624 (Přibice); J a n , Libor – C h o c h o l á č , Bronislav: V časech johanitů,
husitů a habánů. In: Mutěnice. Dějiny vinařské obce. Mutěnice 2002, s. 50.
66
CDB III-1, s. 154–155, č. 124.
67
J a n , L.: Řád, s. 18
68
NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 1906 [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.monasterium.net.
69
CDM VI, s. 221–222, č. 286; s. 271–272, č. 352; RBM III. Ed. J. Emler. Pragae 1890,
s. 420, č. 1079; s. 537, č. 1369.
70
CDB IV-1, s. 94–95, č. 20; s. 95–96, č. 21. Farář Fridericus je připomínán i roku 1274,
viz CDB IV-1, s. 224–225, č. 128.
71
CDB V-1, s. 282–285, č. 177.
72
CDB V-2, s. 343–344, č. 701; s. 462–463, č. 701.
73
RBM II. Ed. J. Emler. Pragae 1888, s. 547, č. 1272; s. 583–585, č. 1353; s. 587, č. 1360.
74
RBM II, s. 635–636, č. 1471; s. 722–723, č. 1680; s. 793–794, č. 1846; s. 836–837,
č. 1944; s. 842, č. 1944.
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potvrzuje, že stále držel faru v Rouchovanech;75 z roku 1305 pochází jeho
závěť76 a po 3. srpnu tohoto roku zmínky o něm končí.77 Václav II. tedy
roku 1286 daroval johanitům patronátní právo kostela, který však byl ještě
dalších devatenáct let obsazen jiným farářem. Je proto možné, že král dal
nakonec johanitům místo kostela v Rouchovanech kostel v Brtnici. Další
možností je, že darování uskutečnil až Jan Lucemburský někdy ve 20. letech 14. století, snad jako náhradu johanitům za rouchovanské patronátní
právo, darované zbraslavskému klášteru. Pro tento výklad svědčí podobný
charakter a osudy obou lokalit. Tak jako Brtnice byly Rouchovany zeměpanským městečkem, jejich osudy se spojily někdy před rokem 1335,
kdy byla obě městečka s dalšími třinácti lokalitami zastavena Bohušovi
ze Starče. Tato zástava trvala až do roku 1366, kdy je vyplatil markrabě
Jan Jindřich, o čemž svědčí jeho druhá závěť.78 Pozdní vznik komendy
díky daru patronátního práva brtnického kostela Václavem II. či Janem
Lucemburským může vysvětlovat malé množství dochovaných pramenů
o této církevní instituci a její nevelké majetkové zajištění.
Komenda v Brtnici ve druhé polovině 14. století
V Brtnici johanité při svém kostele zřídili před rokem 1351 komendu. Jako její komtur se v listině ze 14. června 1351 připomíná Petr z Brna
a Brtnice (Purnicz).79 K listině je přivěšena jeho pečeť s obrazem hlavy
sv. Jana Křtitele na míse. Na pečeti je opis, který začíná „+ S . FRIS . PeTRI .
De“, místo, kde je udán predikát, je hůře čitelné a částečně zdeformované
přehrnutým okrajem misky. J. Křečková uvažuje o čtení „WA??LW“ nebo
„WE??LW“.80 Tuto lokalitu lze číst jako Valečov, což odpovídá dosavadnímu názoru o totožnosti dané osoby.81 Petr pocházel z rodu píšícího se
po hradě Valečově nedaleko Mnichova Hradiště, jeho přesnější zařazení
do genealogie tohoto rodu je však problematické.82 Jako jeho předchůdce
75
RBM II, s. 808, č. 1878.
76
RBM II, s. 873–874, č. 2017; s. 875, č. 2022.
77
RBM II, s. 1213–1214, č. 2774.
78
CDM VII, s. 32–33, č. 42; s. 360, č. 490; CDM IX, s. 297, č. 400; s. 323–325, č. 420;
S e d l á č e k , August: Rozletité kapituly ze starého místopisu a dějin rodův. ČMM 16, 1892,
s. 288.
79
NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 1923 [online; cit. 2. 1.
2012], dostupné z: http://www.monasterium.net; RBM V-3, č. 1088, s. 531–532; J a n , L.:
Starobrněnští johanité, s. 27; J a n , L. – J e s e n s k ý , V.: K funkci, s. 78; J a n , L.
in: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie, s. 240.
80
RBM V-3, s. 531–532, č. 1088 udává predikát „de przybycz“. J. K ř e č k o v á in:
Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků udává: „+ S.FRIS . PeTRI.De [ ? ]“ [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.database.aipberoun.cz. Děkuji J. Křečkové za poskytnutí
dodatečné informace o špatně čitelném místě opisu.
81
M i t á č e k , J.: Byla v Brtnici komenda, s. 611, opis pečeti neuvádí.
82
Dosavadní shrnutí genealogií tohoto rodu Petra neznají, viz S e d l á č e k , August:
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v úřadu brněnského komtura se připomíná Wachsmund, doložený naposledy 25. srpna 1348. Po Petrovi je v tomto úřadu doložen 29. dubna roku
1353 Thilo.83 Jediná další zmínka, kdy je Petr doložen jako komtur v Brně,
pochází ze 14. března 1351,84 stejnojmenný komtur připomínaný 14. února
roku 1379 pocházel z vratislavského měšťanského rodu Flemingů.85 Dále
je Petr zmiňován 5. srpna roku 1358 jako komtur v Mutěnicích. Tehdy mu
řádový velmistr Roger de Pins dovolil držet zdejší komendu dalších deset
let, pokud dodrží určité podmínky, především odvádění dávek řádovému
centru.86 Z této zmínky mimochodem vyplývá, že Petr roku 1351 nebyl jen
komturem v Brně a nejspíše i v Brtnici, ale i v Mutěnicích. Roku 1360 se
Petr jako člen rady starších komturů zúčastnil provinciální kapituly v Orlovicích. Z jednání vzešla listina Havla z Lemberka, převora řádu pro Čechy,
Polsko, Moravu a Rakousko, o odevzdání správy komendy v Kroměříži
bratru Štěpánovi z Prahy. Na listinu přivěsil spolu s Havlem z Lemberka
a pražským komturem Mikulášem z Ratiboře svoji pečeť i Petr. Její obraz je
shodný s jeho starší pečetí, opis je nečitelný.87 Ač je v této době doloženo
jen jeho držení málo významné komendy v Mutěnicích, byl pro svoji nám
neznámou dřívější činnost stále považován za významného člena řádu.
Již byla zmíněna Mitáčkova interpretace názvu „Purnitz“ v listině z roku
1351, podle níž byl Petr komturem v Přibicích a při psaní názvu došlo
k chybě.88 Pozdější doklady o existenci komendy umožňují tuto úvahu
pokládat za nepravděpodobnou.89 To, že se brtnická komenda připomíná
ve stejných rukou jako brněnská, nasvědčuje snad jejímu tehdejšímu filiálnímu vztahu ke starobrněnskému špitálu; Petr ji však také mohl držet
jako odměnu za své dřívější služby řádu.
V 70. letech 14. století se objevuje několik zápisů týkajících se johanitů
v Brtnici v jihlavských městských knihách. Podle prvního záznamu roku
1377 kožešník Hensel, Cristan a Hensel Meclerovi dostali od křížovníků
z Brtnice 20 kop grošů, ty měli vyplatit před svátkem sv. Martina, nebo získat
Hrady, zámky a tvrze království Českého. 10. díl. Boleslavsko. Praha 1895, s. 116–117. P i l n á č e k , J.: Staromoravští rodové, s. 407.
83
Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Ed. M. Flodr. Brno 2005, s. 112,
č. 212; s. 217–218, č. 538; s. 62–63, č. 72.
84
Tamtéž, s. 116–117, č. 225.
85
Tamtéž, s. 311, č. 816. M i t á č e k , J. Česká provincie řádu sv. Jana Jeruzalémského
za vlády Lucemburků (1310–1419). Rukopis netištěné disertační práce. Brno 2005, s. 132
[online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.is.muni.cz.
86
J a n , L. – C h o c h o l á č , B.: V časech, s. 58.
87
M i t á č e k , J.: Česká provincie, s. 57; J a n , L. – C h o c h o l á č , B.: V časech,
s. 58. NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 2824 [online; cit. 2. 1.
2012], dostupné z: http://www.monasterium.net.cz. Popis pečeti viz Katalog pečetí, pečetidel
a sbírkových odlitků [online; cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.database .aipberoun.cz.
88
M i t á č e k , J.: Byla v Brtnici komenda, s. 612.
89
Teoreticky lze připustit, že v dokumentu vskutku k záměně Přibic za Brtnici dojít
mohlo, ale ne náhodně, nýbrž z toho důvodu, že řád měl v obou lokalitách své majetky.
Pravděpodobnější však je, že se písař roku 1351 nemýlil.
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peníze od Židů. Svědkem byl jakýsi Heynam. Podle přeškrtnutí zápisu lze
soudit, že částku vrátili.90 Roku 1378 se komtur z Brtnice zavázal vyplatit
Heynslina Halbirstochena a jeho ženu v 21 kopách od Židů, za to ručil
vším svým majetkem; jako svědek vystupuje jihlavský měšťan Gleim. Splatil
16 kop.91 Další zápis z tohoto roku dokládá, že dům křížovníků držený
Cunzem získal Michl rybář a měl z něj platit věčný nájem sedmi grošů.92
Z těchto ojedinělých záznamů můžeme soudit, že ekonomická situace komendy nebyla špatná, neboť byla schopna vypůjčit nemalou částku peněz.
Brtnický komtur vstupoval do hospodářských styků s jihlavskými měšťany.
Případné výnosy hospodářství komendy byly asi prodávány v Jihlavě. Mezi
důchody patřil i pronájem aspoň jednoho domu v Jihlavě, byť jeho výnos
byl nízký. Součástí důchodů komendy byly i desátky z městečka Brtnice
a jednotlivých vsí farnosti, údaje o nich máme až z první poloviny 16. století.
Tehdy byla v Brtnici výše desátků ze všeho obilí desátý mandel, kromě
vikve, máku, konopí a řepy, desátá otep lnu, desáté zelí, z každé krávy
jeden sýr (dával se z panské milosti jen od prvotelky), každá desátá husa,
kromě starých. V Malém a Jestřebí byl desátek stejný, v Uhřínovicích se
platil i z jehňat a kuřat, ale ne ze lnu. Dále máme zprávu, že se do počátku
16. století platil desátek ze vsi Příseka (opět i z kuřat a jehňat), od tří lidí
z Puklic a ze vsi Rosičky až po nějakou blíže neurčenou cestu.93 Možnosti
komendy v tomto období ukazuje i již zmíněná výstavba gotického presbytáře kostela.
Druhým a posledním jmenovitě doloženým komturem v Brtnici byl
Filip z Pernštejna z jakubovské větve rodu. 13. února 1392 se zúčastnil kapituly řádu v Ivanovicích, kde se připomíná jako Filip „de Pirnitz“.94 Roku
1393 se pak jeho pečeť objevuje mezi pečetěmi duchovních, kteří vyhlásili
klatbu nad jihlavskými měšťany.95 Důvodem klatby byl spor o patronátní
právo k městskému kostelu sv. Jakuba mezi měšťany a želivským klášterem. Městská rada po smrti faráře Drslava roku 1390 vyhnala nového faráře Václava, prezentovaného želivským klášterem olomouckému biskupovi,
a zmocnila se farních důchodů. Spor se dostal až k papeži a právo bylo
přiřknuto klášteru, věc byla dovedena do konce až roku 1394.96 J. Pilnáček
a po něm M. Plaček a J. Teplý zmiňují Filipa k letům 1385–1387, považují
ho za syna Jimrama staršího z Jakubova a bratra Jimrama mladšího z Ja90
SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha I soudní, f. 177r [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.net.
91
SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha II soudní a radní, f. 3r [online;
cit. 2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.net.
92
Tamtéž.
93
MZA Brno, G 10, kniha č. 575, f. 14r, 37r, 39v, 46r.
94
NA, Maltézští rytíři – české velkopřevorství (1085–1526), inv. č. 951 [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.monasterium.net.
95
NA, Premonstráti – klášter Strahov (1192–1921), inv. č. 78 [online; cit. 2. 1. 2012],
dostupné z: http://www.monasterium.net.
96
H o f f m a n n , František: Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod 1961, s. 133.
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kubova, z větve pánů z Pernštejna.97 Roku 1386 Filip (Philippus Crucifer)
s bratrem Jimrámkem prodali Židům Raychmovi a Lazarovi ze Znojma,
Jakubovi z Moravských Budějovic a Raichlinovi a Chablinovi z Brna ves
a tvrz Horní Dunajovice.98 Filip byl už tehdy členem řádu, nevíme však,
zda již v této době působil v Brtnici. Názory na Filipovy osudy před vstupem do řádu se různí. Roku 1378 se totiž připomíná Filip, syn Jimrama
staršího, jako manžel Anežky Glori.99 J. Pilnáček a po něm M. Plaček
usuzují, že se jedná o pozdějšího johanitu, J. Teplý uvažuje o stejnojmenném nevlastním bratru.100 Studie deskových zápisů ukazuje, že manžel
Anežky se v nich vyskytuje naposledy roku 1385. Filipa johanity se týká
pravděpodobně také zápis z roku 1387, podle kterého Jimram a Filip
z Jakubova prodali Bohuši Žáčkovi dvůr v Šemíkovicích, tomuto zápisu
totiž odporoval Žid Chablinus, který se o rok dříve účastnil již zmíněné
koupě Horních Dunajovic.101 Oba předpokládaní Filipové byli bratry Jimrama z Jakubova, když mizí zprávy o jednom, objevuje se druhý, a tak
jde nejspíše o jednu osobu. Pro tuto teorii svědčí i již zmíněný fakt, že
Filip používal nejméně dvě pečeti.102 První pečeť z 13. února 1392 nese
opis „+ S * FR * P_hILIPhI De * PeRnSTeIn“ (viz obr. č. 3), nejspíše se
ještě jedná o jeho světskou pečeť. 19. května 1393 použil pečeť, kde se
píše po Brtnici, a jedná se tedy o jeho pečeť duchovní (viz obr. č. 4).

Obr. 3: Pečeť Filipa
z Jakubova z roku 1392

Obr. 4: Pečeť Filipa
z Jakubova z roku 1393

97
P i l n á č e k , J.: Staromoravští rodové, s. 154; P l a č e k , Miroslav: Rod erbu zubří
hlavy do počátku 15. století. (Pokus o genealogii moravského rodu). ČMM 114, 1995, s. 126;
T e p l ý , Jaroslav: Pernštejnové ve 13.–14. století. Pardubice 1996, s. 73.
98
Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren (1348–1466). Brünner Cuda. (= ZDB I). Hgg.
J. Chytil – P. Chlumecky – K. Demuth – A. Wolfskron. Brünn 1856, kn. VII, s. 171, č. 394.
99
Tamtéž, kn. VI, s. 133, č. 593.
100 T e p l ý , J.: Pernštejnové, s. 73.
101 ZDB I, kn. VII, s. 179, č. 524.
102 K případné třetí pečeti viz pozn. 10.
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O dalších osudech komendy nejsou dochovány žádné zprávy, a proto
je nutné sledovat dějiny městečka Brtnice. Zástava Bohušovi ze Starče
byla ukončena splacením zástavní částky markrabětem Janem Jindřichem
před 24. březnem 1366, kdy markrabě Brtnici s hradem Rokštejnem odkázal
svému synu Prokopovi.103 Třetí testament markraběte z 26. března 1371
odkazuje městečko a blízký hrad Rokštejn dalšímu synovi – Janu Soběslavovi a opravu nad kláštery a domy křížovníků prvorozenému Joštovi.104
Od Jana Soběslava získal Brtnici jeho starší bratr Jošt, který ji roku 1384
zastavil spolu s mýtem, hradem Pyšolcem s příslušenstvím, Starčí a Slavicemi Heraltovi z Kunštátu.105 Jaký byl osud Heraltova zástavního majetku,
nevíme. Z. Měřínský uvažuje o tom, že půhon Onše Tluksy z Brtnice z roku
1392, odkazující na Erhardovo právo, naznačuje jeho vztah k Brtnici. Ale
Brtnicí z Onšova predikátu je ves Dlouhá Brtnice, kterou dva roky předtím
prodal, až na věno své manželky. Právo Erhardovo se pak týká prodeje
Pokojovic a Rokytnice Heraltem z Heraltic, který Onšovi cosi dlužil.106
Oneš Tluksa sedící roku 1409 na hradě Rokštejně spolu se Zikmundem
z Křižanova a Jindřichem z Rokštejna (Valdštejna)107 byl vnukem Onše
Tluksy z Dlouhé Brtnice a dědicem svého strýce Hynka Tluksy z Pacova,
který se po hradu psal již roku 1394 a 1396.108
Husitské války a zánik komendy
Někdy kolem roku 1399 se v oblasti objevuje rod pánů z Valdštejna,
který získal od markraběte Prokopa hrad Rokštejn.109 V držení Brtnice je
doložen Jindřich z Valdštejna nepřímo až k roku 1413, kdy brtničtí měšťané
ručili za jeho dluhy v Jihlavě.110 Jindřich se často objevuje jako dlužník
v knihách půhonných i v jihlavských městských knihách. V listopadu roku
1421 připojil svou pečeť k landfrýdu. Roku 1422 mu král Zikmund zapsal
výběr berně třebíčského kláštera ve výši 80 hřiven grošů až do celkové
103 CDM IX, s. 323–325, č. 420.
104 CDM X, s. 137–142, č. 118.
105 V o h r y z e k , S.: Střížovci (v tisku); Archív český čili staré písemné památky české
i moravské sebrané z archivů domácích i cizích (= AČ) XIV. Ed. J. Kalousek. Praha 1895, s. 515,
č. 27.
106 ZDB I, kn. VII, s. 211, č. 1148.
107 M ě ř í n s k ý , Z.: Brtnice a její okolí, s. 83.
108 S e d l á č e k , August: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 4. Vysočina táborská. Praha 1995, s. 206; Libri quinti confirmationum ad beneficia ecclesiastica per archidioecesin
Pragenam nunc prima vice in vulgus prolati Annus 1390. Ed. F. A. Tingl. Pragae 1865, s. 181,
218.
109 M ě ř í n s k ý , Zdeněk: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí
archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno 2007, s. 26–27.
110 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha III radní, f. 19r [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.cz.
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sumy 1300 kop grošů.111 Podle hradu Rokštejna se psal již od roku 1416
i jeho bratr Zdeněk, píšící se později po hradu Sádku. Roku 1422 se za jeho
dluhy v Jihlavě zaručovali jeho poddaní.112 Zdá se, že v této době byly
vztahy Valdštejnů s Jihlavou, a tedy s katolickou stranou, spíše pokojné.113
Po Jindřichově smrti získal správu nad jeho majetky právě Zdeněk. Jeho
vztah k Jihlavě se zhoršil snad již roku 1423, ale přímé doklady o jeho
akcích proti Jihlavě pocházejí až z let 1429–1432, roku 1433 však již uzavřel
příměří.114 Do roku 1436 je datována výzva markraběte Albrechta, podle
níž má Zdeněk zanechat výstavby hradu v Brtnici.115
O komendě v Brtnici ani o tamním kostelu prameny z období husitských válek nemluví. Roku 1444 byly majetky Jindřicha z Valdštejna
rozděleny mezi Zdeňka z Valdštejna a z Brtnice a Jindřicha z Valdštejna
a ze Sádku. Brtnici s mýtem, městečkem a jinými požitky i další statky
získal Zdeněk. Připadlo mu i kostelní podací ve Střížově a v Čáslavicích.116
Zajímavé je, že jsou zmiňována tato dvě kostelní podací, ale ne to brtnické.
Zmínka o faře v Brtnici se objevuje až roku 1447, kdy Zdeněk z Valdštejna
pohnal Drslava z Opatova, z Želetavy a Radonína, že mu pobral jeho desátek v Uhřínovicích, který přísluší do Brtnice.117 Snad jde o náznak toho, že
komenda v Brtnici ještě roku 1444 alespoň právně existovala, ale roku 1447
již byla zaniklá. Zdá se, že v tomto období došlo k sekularizaci uvedené
instituce, vzhledem k nedostatku zmínek o johanitském majetku v Brtnici
v půhonných knihách lze snad uvažovat i o dohodě s řádem.
Závěr
Johanitská komenda v Brtnici je doložena ve druhé polovině 14. století. Jednalo se o malou farní komendu, sídlo brtnické farnosti. Počátky
komendy jsou nejasné, faru existující již nejspíše ve 20. letech 13. století
získali johanité od zeměpána. Podle analogií s dějinami jiných farních johanitských komend se tak mohlo stát nejdříve v době Vladislava Jindřicha,
osudy patronátu kostela v Rouchovanech však svědčí spíše pro možnost, že
johanitům faru daroval Václav II. nebo až Jan Lucemburský asi ve 20. letech 14. století náhradou za neuskutečněný dar tamního patronátního
111 Z a o r a l o v á , Marie: Od husitství do Bílé hory. In: Dějiny Brtnice a připojených
obcí. Ed. J. Janák. Brno 1988, s. 101.
112 SOkA Jihlava, AM Jihlava do r. 1848, Městská kniha III radní, f. 44v, 67v [online; cit.
2. 1. 2012], dostupné z: http://www.manuscriptorium.cz.
113 M ě ř í n s k ý , Z.: Hrad Rokštejn, s. 45.
114 Tamtéž, s. 49–52.
115 Tamtéž, s. 55.
116 AČ IX. Ed. J. Kalousek. Praha 1889, s. 273–274, č. 32.
117 Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové. Tomus III, pars prior. Ed.
V. Brandl. Brunae 1878, s. 288, č. 52.
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práva. Prvním zdejším doloženým komturem byl Petr, který byl současně
i komturem v Brně a Mutěnicích, druhým Filip z Jakubova, člen rozrodu
Pernštejnů. Příjmy komendy sestávaly z výnosu vlastního hospodářství,
z desátků z městečka Brtnice a z dalších pěti až devíti vsí či jejich částí,
dále lze počítat s pronájmem domu v Jihlavě. Doba zániku komendy je
neznámá, roku 1447 drželi patronát fary v Brtnici Valdštejnové, komenda
nejspíše musela zaniknout někdy předtím.
Zur Frage einer Existenz der Kommende des Johanniterordens
in Pirnitz (Brtnice)
Der Autor beschäftigt sich mit der Problematik der Kommende des Johanniterordens
in Pirnitz (Brtnice). A. Boček erwähnte als erster deren Existenz, nachfolgende Autoren haben
diese Information kommentarlos – ohne Kenntnis der konkreten Quellen – übernommen.
Unlängst entbrannte ein Streit darüber, ob es diese Kommende auch wirklich gegeben
habe. Libor Jan führte zwei Urkunden aus den Jahren 1351 und 1392 ins Feld, wo unter
den jeweiligen Zeugen der Komtur von Pirnitz auftaucht. J. Mitáček hingegen bezieht die
Erwähnung von Pirnitz auf das südmährische Pribitz (Přibice). Die vom Autor vorgenommene
Untersuchung der Iglauer Stadtbücher brachte drei Erwähnungen der Kommende aus den
Jahren 1378–1379, eine weitere Nennung findet sich in einer im Archiv des Klosters Strahov
in Prag aufbewahrten Urkunde für das Jahr 1393. Damit wird die Existenz der Kommende
ihre Bestätigung bestätigt.
Die Kommende entstand an der älteren Pfarrkirche in Pirnitz, die bereits in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts existierte. Die Pfarrei umfasste neben Prinitz selbst weitere fünf
ganze und ein halbes Dorf, im 14. Jahrhundert sodann sieben ganze Dörfer sowie Teile dreier
weiterer. Die Pirnitzer Kirche könnte bereits – analog zur Geschichte der übrigen kleinen
südmährischen Kommenden – bereits unter Wladislaw Heinrich an die Johanniter gelangt
sein, doch dürfte wahrscheinlicher sein, dass Pirnitz den Johannitern erst durch Wenzel II.
oder Johann von Luxemburg geschenkt wurde. Die Johanniter gründeten hier vor 1351 eine
Kommende. Von den Komturen kennen wir Peter von Valečov, der auch das Amt des Komturs
in Brünn bekleidete, der zweite, in den neunziger Jahren des 14. Jahrhunderts bezeugte
Komtur, war ein gewisser Filip aus dem einem Zweig der Herren von Pernstein. Aufgrund
der überlieferten Quellen darf gemutmaßt werden, dass die Einnahmen der Kommende sich
aus dem Ertrag der eigenen Dörfer, dem Zehnten der Pfarrkinder sowie der Miete eines
Hauses in Iglau zusammensetzten. Die Kommende wurde zu einem nicht näher bekannten
Datum während der Hussitenkriege oder an deren Ende aufgelassen.
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Tomáš Parma
Jean-Baptiste Gramay, primas Afriky, titulární arcibiskup upsalský a administrátor oslavanský*

Jean-Baptiste Gramay, Primate of Africa, Titular Archbishop of Uppsala and the
Administrator of Oslavany
The article discusses a Belgian prelate, Jean-Baptiste Gramay (1579–1635), known
especially as an author of historical and geographical works on Belgium but also on
North Africa. Less known was the prelate’s life connected to Central Europe especially his activity in the Order of the Christian Knights in the Oslavany foundations of
Count Adolf von Althan and in Mikulov where Gramay, invited by Francis cardinal of
Dietrichstein, founded a whole series of educational and charitable institutions along
with a press. Gramay handed most of these institutions to the Piarist Order which
came to Mikulov in 1631. The final part of the study offers an edition of three texts
which further elucidate Gramay’s activities especially in the Dietrichstein foundations.
Key words: Jean-Baptiste Gramay, Michael Adolf count of Althan, Francis cardinal
of Dietrichstein, Algiers, Order of the Christian Knights, Saint Joseph Calasanctius

Studujeme-li církevní poměry v českých zemích prvních desetiletí
17. století, můžeme se setkat s osobností Jeana-Baptisty Gramaye,1 jež stojí
v pozadí mnoha důležitých kulturních, náboženských a vzdělávacích aktivit
„prvních květů“ barokního ducha na Moravě, která však dosud zůstávala
poněkud v pozadí zájmu historiků.2 Vzhledem k tomu, že tento Belgičan,
„jeden z nejvzdělanějších mužů Belgie 17. století“,3 který procestoval nejen
takřka celou Evropu, ale i severní Afriku, zhodnotil své zkušenosti právě
na Moravě, kde jej olomoucký biskup František kardinál z Dietrichsteina
přijal do svých služeb, nebude od věci podívat se na jeho osudy podrobněji.
Tato studie vznikla v rámci grantu č. P405/12/0388 Informační a komunikační strategie
kardinála Dietrichsteina v 1. polovině 17. století. Evropská informační síť ve službách země a diecéze,
uděleném GA ČR, které tímto autor děkuje za podporu.
1
Příjmení se objevuje v mnoha různých podobách: Grammaye, Grammay, Gramayus,
Gramaye, Gramey, Degrammaye aj. Zde volím variantu, kterou se podepisuje sám Gramay,
a to v případě všech vlastnoručních podpisů, které jsem měl možnost vidět.
2
Světlou výjimku představují práce prof. Jiřího Sehnala, především: S e h n a l , Jiří:
Italští hudebníci na jižní Moravě v první polovině 17. století. Jižní Morava 41, 2005, s. 83–96,
zejména na s. 90–91.
3
S a i n t - G é n o i s , Jules de: Les Voyageurs belges, II. du XVIII e au XIXe siècle.
Bruxelles [1849], s. 93.
*

Časopis Matice moravské 131/2012
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Původ, mládí a počátky kariéry
Rodina Gramayů je v oblasti Belgie doložena už od počátku 16. století. Otec našeho preláta, finančník Geerard Gramay, generální pokladník
brabantských stavů v Anvers, byl i literárně činný, ale především byl kapitálovým účastníkem španělského krále Filipa II., což jej na sklonku života
přivedlo málem na mizinu.4 Jean-Baptiste se narodil v Anvers 29. dubna
15795 a záhy (zřejmě kvůli neslavné finanční situaci svého otce) byl poslán
na studia k příbuzným do Kolína nad Rýnem, kde navštěvoval gymnázium
sv. Vavřince (Gymnasium Laurentianum), vedené v této době známým konvertitou Casparem Ulenbergem, katolickým překladatelem Bible, hudebním
skladatelem a básníkem. Odtud přešel na Sokolí kolej (Collège de Faucon)
lovaňské univerzity a dále pokračoval ve studiu filosofie a práva. V roce
1596 se stal magistrem svobodných umění a filosofie a 26. října 1600 získal licenciát obojího práva.6 V této době již měl za sebou první úspěchy
na poli literárním: v roce 1597 dostal z rukou kolínského kurfiřta Arnošta
Bavorského vavřínový věnec za své latinské kompozice.7 Na konci listopadu 1599, kdy Lovaň navštívil poprvé nový vladařský pár, tedy arcivévoda
Albrecht (Albert) Zbožný a infanta Isabela Klára Eugenie, se na univerzitě
dávala Gramayova oslavná hra Andromede Belgica dicta.8 V roce 1604 vyšlo
jeho dílo Asia sive historia universalis Asiaticarum gentium, jehož titulní
strana je svědectvím o tom, že jeho autor se v předcházejících letech stal
úspěšným lovcem církevních beneficií: byl již proboštem kostela sv. Valpurgy v nizozemském Arnhemu, arcijáhnem utrechtským, akademickým
profesorem v Lovani a rektorem lovaňské koleje de Mons. Pro další osudy
mladého a nadaného preláta bylo důležité, že se po smrti Justa Lipsia9
v březnu roku 1606 stal jeho nástupcem ve funkci „historika Jejích Výsostí,
vládců Belgie,“ nebo jinak „historiografa knížat a provincií belgických“. V této
4
B e n M a n s o u r , Abd El Hadi: Alger XVI e–XVII e siècle : Journal de Jean-Baptiste
Gramaye ‘évêque d’Afrique’. Paris 1998, s. 36.
5
K tomuto datu se přikláním spolu s Ben Mansourem: B e n M a n s o u r , A. E. H.:
Alger, s. 35.
6
V údajích o studiu se držíme pramenně doložených tvrzení Ben Mansoura ( B e n
M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 37), které se poněkud liší od údajů uváděných Sánthou:
S á n t h a , Georgius (ed.): Epistulae ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa centrali. Roma
1969, s. 482–485 (mluví o magisteriu již v roce 1594). Gramay později používal i titul doktora
obojího práva, ale nevíme přesně, kdy jej získal. Doložen je poprvé v roce 1622.
7
R o n v a u x , Marc: J.-B. Gramaye, La première histoire de Namur. Le guetteur wallon 4, 2006, s. 108–121.
8
Tiskem vyšla v Lovani v roce 1600. Seznam Gramayových děl uvádí Ben Mansour
v citovaném dle na s. 697–700. Zde uvádím názvy pouze ve zkrácené podobě a bez podrobnějších údajů. Na Ben Mansourovu nedávnou a obsáhlou studii také odkazuji ohledně
starší literatury k tématu, i když jeho bibliografická rešerše není kompletní (chybí např. dále
citovaná edice Sánthova a některé v ní zmíněné práce).
9
K Justu Lipsiovi u nás naposledy N o v o t n ý , David: K otázce recepce díla Justa
Lipsia v městském prostředí pobělohorských Čech. Studia Comeniana et Historica 40, 2010,
č. 83–84, s. 69–87.
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době již měl za sebou první práce z lokálních dějin, ale tím jeho publikační
činnost v této oblasti nekončila,10 neboť byl vladařským párem pověřen,
aby nadále vykonával „veškerý výzkum pro celou naši zemi a poznal vše, co
bude považovat za vhodné vzít v úvahu, aby to sepsal v dobré formě, a tak se to
uchovalo navěky v paměti“.11 Gramay patřil ke skupině duchovních a učenců
katolické reformy a protireformace okolo vladařského páru a jeho chorografické dílo hrálo důležitou roli ve formování katolické identity španělského
Nizozemí.12 Spisovatelským dílem, kvůli němuž procestoval Brabantsko,
Hainaut, Flandry, Artois, Lucembursko, provincie Liège a Namur, se v této
době Gramayova činnost nevyčerpávala. Stal se také agentem svých vládců
(zřejmě spíše Albrechta, který si ze své kardinálské minulosti zjevně zachoval některé preference) a byl pověřen na cestách Evropou sbírat relikvie
světců. Prvním sběratelským úspěchem bylo získání kostí arcivévodova
svatého patrona, biskupa a kardinála Alberta z Lovaně (či Liège), v roce
1613.13 Již následujícího roku jej arcivévoda vyslal do Německa a Holandska „jakoby pověřeného ambasádou“, aby získával informace o vývoji
v pohnuté době. V roce 1617 měl ve stejné oblasti zachraňovat relikvie
svatých, jimž hrozilo poškození, zneuctění nebo zničení během válečných
událostí. Henri Pirenne dokonce tvrdí, že Albrecht „ve své přehnané zbožnosti
… ze sebe nechává lákat stále vyšší sumy peněz, nařizuje vyzvánět a v procesí
vítat mnohdy velmi podezřelé kosti, které mu jeho nepříliš skrupulózní vyslanec
zasílá kvůli utajení i v bečkách od sýra.“ 14 Nejpozději v této době Gramay
získává další beneficia a tituly: je kanovníkem kapituly sv. Petra v Lovani,
kanovníkem v Liège a děkanem kolegiáty v Leuze, historiografem a radou
nejjasnějších arcivévodů a apoštolským protonotářem.
10
Podávám alespoň výčet Gramayova díla z oblasti dějin a geografie španělského Nizozemí: Gallo-Brabantia ad limitem Eburonicum (1606), Gallo-Brabantia ad limitem Hannonicum
(1606), Gallo-Brabantia ad limitem Namurcaeum (1606), Thenae et Brabantia ultra Veplam
(1606), Bruxella cum suo comitatu (1606), Arscotum ducatus (1606), Historiae et antiquitatum urbis
et provinciae Machlinensis libri III (1607), Historia Brabantica (1607), Historiae et antiquitatum
urbis Cameracensis (1608), Antiquitates comitatus Namurcensis (1608), Antiquitates illustrissimi
ducatus Brabantiae (1610), Antverpiae antiquitates (1610), Taxandria (1610), Brugae Flandrorum
(1611), Primitiae antiquitatum Gandensium (1611), Antiquitatum Gandensium volumen alterum
(1611), Resum Flandricarum primitiae (1612), Flandria Franca (1612), Respublica Namurcensis,
Hannoniae et Lutsenburgensis (1634).
11
Dopis arcivévody Albrechta starostovi a radě v Mechelen, 6. února 1610. Podle starší
edice cituje B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 40.
12
Tuto problematiku v širším kontextu rozebírá E ß e r , Raingard: Flandria illustrata:
Flemish Identities in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. In: Ellis, Steven G. – Eßer,
Raingard – Berdah, Jean-François – Řezník, Miloš (edd.): Frontiers, regions and identities in
Europe. Pisa 2009, s. 143–162. Odkázat lze též na B e n z , Stefan: Zwischen Tradition und
Kritik. Katholische Geschichtsschreibung im Barocken Heiligen Römischen Reich. Husum 2003.
13
Gramayova mise v Remeši, kde tento patron Belgie zemřel a byl pohřben, byla úspěšná. Až v roce 1920 se zjistilo, že vlastně získal ostatky jiného světce původně pohřbeného
v Remeši, sv. Odalrica.
14
P i r e n n e , Henri: Histoire de Belgique, IV. La Révolution politique et religieuse. Le
règne d’Albert et d’Isabelle. Le régime espagnol jusqu’à la paix de Munster (1648). Bruxelles
1911, s. 381; cit. podle B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 41.
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Jako takový se Gramay vydal na sklonku roku 1618 do Říma, kde
byl představen papeži Pavlu V. a důležitým členům kardinálského kolegia.
Byl to pravděpodobně papež, kdo jej po dohodě se španělskou stranou
na jaře 1619 vyslal na Maltu, s níž papežství i Španělsko vedlo poměrně
ostré spory zejména o právo na obsazování neřádových beneficií na Maltě.
Energický velmistr řádu Alof de Wignacourt chtěl omezit vliv Španělska
i papeže na řád i na jeho majetky a Gramay měl spor urovnat. Jeho zbožná diplomacie však nebyla úspěšná: Wignacourt jej prohlásil za personam
non gratam a jednoduše jej ze svého ostrova vyhostil. Gramay se musel
24. dubna 1619 nalodit na marseilleskou loď jedoucí do Itálie.
Zajetí v Alžíru (1619)
Tato loď byla „na úsvitu velkého svátku“ Kristova Nanebevstoupení
9. května 1619 zajata nedaleko ostrůvku San Pietro u Sardinie alžírskými
piráty.15 Gramay se již během zajetí ukázal jako prozřetelný vyjednavač:
už při prvním výslechu popřel, že je Španěl, za nějž jej považovali, tvrdil,
že ani neumí španělsky, a s piráty komunikoval výhradně francouzsky.
Potřeboval k tomu určitou dávku osobní odvahy, neboť takřka současně
a přímo před jeho očima piráti vyplatili jednomu z jeho spolucestujících,
portugalskému kupci Franciscovi Aregovi, tři sta ran holí. Španělsko bylo
totiž již dlouho protivníkem Alžířanů, naopak s Francií otomanská Porta
nedávno, v březnu 1619, uzavřela kapitulace o přátelství a volném obchodu,
takže pokud by byl zajat Francouz, dalo se očekávat, že bude propuštěn
na svobodu s nízkým výkupným.16 Gramay byl následně považován za žida,
a musel se proto podrobit i tělesnému ohledání ohledně případné obřízky.
Tato prohlídka byla využita k tomu, že mu byly zabaveny jeho osobní věci
a peníze. Za necelý týden zajatá loď přistála v Alžíru, Gramay byl jakožto
„papaz“, jak alžírští Turci nazývali kněze, i se svými služebníky Jacquesem
Willotem a Ferdinandem de Grève (oba byli zřejmě jáhni) předveden před
úředníky diwanu, janičárské rady, která měla v Alžíru rozhodující slovo.
Opět šlo o to zjistit, zda nejsou Španělé nebo maltézští rytíři: bylo proto
použito i mučení (svírání hlavy zauzleným provazem). Za Gramaye se ovšem
zaručil francouzský vicekonzul François Chaix,17 který vytušil, že se jedná
15
Popis Gramayova pobytu je dobře dokumentován díky jeho dílu Diarium rerum Argelae,
které vydává i se zrcadlovým překladem do francouzštiny ve svém díle Ben Mansour: B e n
M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 282/283–540/541. Pokud není udáno jinak, přímé citace
pocházejí z tohoto diária, jímž se podrobněji zabývám dále.
16
O kapitulacích, viz B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 291–293.
17
Formálně byl francouzským konzulem v Alžíru Jacques de Vias, státní rada a magistr
žádostí Kateřiny Medicejské. François Chaix měl sice oficiálně funkci vicekonzula, ale pracoval přímo na místě a označoval sebe samotného jako konzula. Díky svým mimořádným
schopnostem se na tomto postu udržel od roku 1601 do roku 1623, kdy zemřel při velké
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o mimořádnou osobnost. Prohlášením o konzulské ochraně a francouzském
původu byla radikálně snížena i cena výkupného: z původně požadovaných 40 tisíc zlatých reálů na běžnou cenu zajatce 200 reálů. Gramay také
mohl bydlet v konzulově domě. Situace se však zkomplikovala výpovědí
již zmíněného Francisca Aregy, který po mučení a za příslib propuštění
na svobodu prohlásil, že Gramay je „římský biskup“ a že má ve své suitě
maltézského rytíře a jednoho Španěla. Gramay musel znovu do vězení
a byl z něj propuštěn teprve tehdy, když se místní křesťanská komunita
složila na kauci 40 tisíc zlatých, což byla částka, která se na vykoupení
zajatců vybrala za rok v celém Portugalsku. Gramay mohl znovu bydlet
v konzulově paláci, s ostrahou se mohl pohybovat po městě a později i bez
dohledu po jeho okolí.18
Alžír byl v této době již sto let pod tureckou nadvládou. Alžírský
šejch Salim al-Tumi se v roce 1516 obrátil na legendární korzáry islámu,
Arrudže Barbarossu a jeho bratry, aby mu byli oporou v boji se Španěly.
Po ovládnutí oblasti Barbarossa uškrtil šejcha vlastníma rukama a Alžíru
se zmocnil jako panství tureckého sultána. V jeho díle pokračoval po jeho
smrti v roce 1518 jeho bratr Cheir ed-Din, který s podporou tureckých
sultánů zakrátko ovládl celou oblast severní Afriky. Sultán jej pak jmenoval
svým rádcem a admirálem turecké flotily. „Od tohoto okamžiku začal Alžír
zářit v celé drsné oblasti centrálního Magrebu, kterou pokryl svými rychlými
vojenskými výpady, usadil tam své posádky a přivedl k ní dopravu a obchod
z širokého okolí. Od tohoto okamžiku se země držená zevnitř stala protivníkem
Španělů a jejich hrozbou. Na této situaci nic nezměnily ani expedice Karla V. proti
Tunisu v roce 1535 a Mostaganemu v roce 1558.“ 19 Alžír, nedobytná bašta,
na jehož hradbách zářil zlatý arabský nápis „Al-Džazair al-Mahrúsa“ (Alžír
dobře střežený), se pak na přelomu 16. a 17. století stal také ekonomickou
mocností Středozemí. Jeho bohatství mělo tři hlavní zdroje: vzkvétající
zemědělství dané výhodnými přírodními podmínkami, razie do afrického
vnitrozemí i na moři a obchod s otroky.
Právě tento obchod s otroky umožnil Gramayovi poměrně dlouhý
pobyt: podle jeho vlastního odhadu bylo v Alžíru asi 32 až 35 tisíc křesťanepidemii moru. Konzul měl i soudní pravomoc, která se vztahovala na všechny Francouze
v Alžíru, staral se o odbyt obchodního artiklu z francouzských lodí, o vykupování křesťanských
zajatců. V neposlední řadě zastupoval i zájmy papežského státu, židů, i ostatních Evropanů.
Srov. B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 131. O roli francouzských konzulů v Alžíru
podrobněji také B e n M a n s o u r , Abd El Hadi: Les immigrés européens et le lobby
français au XVII e siècle d’après J.-B. Grammaye. Genèse et théorie du malheur colonial. Majallat-ElTarikh [revue publikovaná alžírským Centre national d’études historiques] 21, 1986, s. 27–47.
18
Po celu dobu se snažil, aby byl považován za Francouze, a byl v tom podporován
i konzulem Chaixem. Zřejmě z tohoto důvodu se Gramay označuje ve svých „afrických“ spisech jako reverendissimus dominus Peronensis podle jednoho z míst svého evropského pobytu,
Perronu.
19
Braudel, Fernand: La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II.
T. II. Paris 19909, s. 604–610.
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ských zajatců20 a pro věznitele již v této době nepředstavovali ani potenciální
konvertity k islámu, ani levnou pracovní sílu. Zajatci se stali v „merkantilním
období“ alžírského korzárství21 především obchodním artiklem a zdrojem
zisku. Takřka jedinými kupci křesťanských zajatců byli mužové církve,
řeholníci a kněží, kteří v Alžíru nikdy nechyběli a měli výsadní postavení:
svobodní přiváželi výkupné z křesťanských zemí nebo organizovali na místě
celý proces vykupování, popřípadě nabízeli sebe sama za výkupné, zajatí
byli dobrým obchodním artiklem. Kněží a řeholníci se proto těšili relativní
svobodě, stejně jako křesťanský kult. Sám Gramay dosvědčuje, že v samotném Alžíru jsou čtyři kostely: hlavní v tzv. Pašově ergastulu,22 zasvěcený
Nejsv. Trojici, kostel Panny Marie v ergastulu Bastardy, kostel sv. Kateřiny v ergastulu Patronky a kostel sv. Rocha v ergastulu raise Ali Bitčina,
v době Gramayově nepoužívaný, dále dvě kaple pro svobodné křesťany
(v rezidenci francouzského konzula a v rezidenci řeholníků vykupujících
otroky, tedy trinitářů a mercedářů). V Alžíru bylo možné běžně sloužit
mše a jiné liturgie (zpívané hodinky), konat křesťanské pohřby i s křížem,
svícemi a kadidlem (křesťané měli za městem vlastní hřbitov). I když byly
úkony křesťanského kultu zesměšňovány, až na výjimky jim nikdo nebránil.
V době Gramayova příchodu bylo na místě osm kněží na svobodě
a tři další zajatí (někteří už 12 let) a již týden po jeho příjezdu, 21. května,
mu veškerý klérus podal oficiální supliku, aby se ujal alžírských kostelů
a slíbil mu poslušnost. O něco později (3. června) jej dokonce požádali,
aby jakožto papežský prelát provedl kanonickou vizitaci alžírských kostelů.
Gramay k tomu rád svolil a již 2. července 1619 vydává vizitační listinu,23
která je chápána jako „constitutiones aliquae pro meliori directione rerum sacrarum“ a je skutečně souborem detailních pravidel, jak v nepřítomnosti
biskupa spravovat křesťanskou komunitu. Gramay se postaral o ohrazení
křesťanského hřbitova za městem zdí, o konání slavnostních bohoslužeb,
o získání posvátných olejů a liturgických knih, o žehnání parament a liturgických předmětů, sbíral relikvie ukořistěné piráty i ty, které byly uchovávány na místě, a v době, kdy měl největší volnost, vykonal čtrnáctidenní
20
Věrohodnost tohoto aproximativního odhadu v Gramayově spisu Africa illustrata
(II, 10–11) rozebírá B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, na s. 139–140 a v zásadě tento
údaj přijímá.
21
De Grammont již před skoro 150 lety navrhl periodizaci alžírských nájezdů do tří
období, která byla jen lehce upravena: 1. „heroická doba“ (1516–1580), 2. „merkantilní
doba“ (1580 – polovina 17. století), 3. „velký korzárský stát“ (od poloviny 17. století do dobytí Francouzi v roce 1830). Srov. G r a m m o n t , Henri Delmas de: Études Algériennes.
La Course, l’Esclavage et la Rédemption à Alger. Paris 1885 (extrait de la „Revue historique“
1884–1885), s. 7.
22
Gramay striktně rozlišuje mezi termíny carcer (vězení pro svobodné lidi, odsouzené
alžírskými soudy) a ergastulum, tedy vězení pro zajatce, z nichž největší bylo právě ergastulum
Pašovo, založené Cheir ed-Dinem, kam se vešlo až 2000 lidí.
23
Charta visitationis R. D. Peronensis, publicata et acceptata secunda Iulii anno 1619 in
conventu sacerdotum et cleri ecclesiarum regni Barbariae – byla vytištěna jako součást Diaria,
v Ben Mansourově edici je na s. 424/425–448/449.
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vizitační cestu na východ Alžírska až do města Annaby (Hippo, biskupské
sídlo sv. Augustina). Pro své organizační schopnosti i pastorační úspěchy
byl místním klérem zvolen za biskupa, jak o tom svědčí oficiální zápis o kanonické volbě z 15. srpna 1619, určený k zaslání kardinálskému kolegiu
a papeži, španělskému a francouzskému králi k potvrzení volby.24 Krátce
nato mu sám paša po konferenci dne 24. září 1619 zaručil, že bude moci
vykupovat všechny zajatce z hanzovních i středomořských měst.
Krátce po této volbě také vyvrcholila jednání o Gramayově osvobození. Electus episcopus Argelensis, praelatus Perronensis, vicarius apostolicus
Argelae haerens, jak jej nazývá francouzský konzul Chaix v jednom ze svých
testimonií,25 sice ještě musel „podplatit pašu a další čtyřmi tisíci zlatých“,
ale již 4. října pohostil všechny kněze a rozloučil se s nimi a 19. října se
vydal na cestu na Mallorcu společně s vykoupenými zajatci. Do Palmy de
Mallorca dorazili 3. listopadu.
Aktivity ve prospěch afrického křesťanství a neúspěšné snahy
o potvrzení biskupské volby (1619–1625)
Zřejmě ještě během svého alžírského pobytu začal Gramay podnikat
kroky ke stabilizaci situace alžírského křesťanstva a současně i ke svému
jmenování biskupem. Na jeho činnost nemůžeme nahlížet pouze jako
na snahu o rychlou církevní kariéru. Již z jeho stručně nastíněných aktivit během zajetí je zřejmé, že náš prelát byl skutečně aktivním a vysoce
inteligentním knězem s motivací hluboce zakořeněnou v žité víře a ve vědomí, že jej Bůh prostřednictvím událostí vyvolil k tomu, aby se o zajaté
křesťany v Magrebu staral. Gramay má zjevně pocit, že kvetoucí africká
církev starověku, církev Tertuliána, Cypriána a Augustina, která zanikla
pod nájezdy Vandalů a Arabů, byla vzkříšena až díky jeho činnosti, i když
ve skromnější míře. Být biskupem v muslimské zemi ostatně z hlediska
čistě světského nebyla žádná výhra: zcela jistě by se v této funkci nevyhnul
výsměchu, možná i pronásledování a mučednické smrti. Gramayovy aktivity
souběžně směřují i k organizaci vykupování křesťanských otroků a k jeho
rozšíření do všech evropských zemí. Jak je patrné z jeho spisů, byl také
jedním z těch, kdo se snažili přesvědčit křesťanské panovníky o nutnosti
útoku na turecké državy a znovuzískání severní Afriky pro křesťanství.
O jeho činnosti i názorech se dovídáme ze dvou děl, která vydal velmi
záhy po svém návratu do Evropy. První z nich je kratší spisek Diarium rerum Argelae gestarum ab anno M.DC.XIX, který poprvé vyšel v Douai v roce
24
Breve electionis canonicae et supplicationis per clerum et populum Christianum in Africa
factae – otištěno v Diariu, v Ben Mansourově edici na s. 464/465–468/469.
25
Jde o výčet vykoupených zajatců, které s sebou Gramay přiváží, a je z 10. srpna 1619,
B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 478.
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1620.26 Diarium je vlastně jakousi textovou koláží, jejímiž nejdůležitějšími
komponentami jsou samotný Gramayův deník, Informace zaslané do Říma,
již zmíněná vizitační listina, stručné „moderní“ martyrologium africké
církve, oficiální dokumenty o biskupské volbě a Gramayova doporučení
od alžírského konzula a kléru. Ve třetím vydání jsou připojeny i dopisy
španělského a francouzského krále i jiných významných osobností, podporující Gramayovu činnost, a také závěrečná kapitolka nazvaná Miscellanea
o životě, mravech, zákonech, náboženství, způsobu života a odívání a o pověrách
barbarů, převzatá z knihy Africa illustrata. Celý spisek má ilustrovat neslavnou situaci africké církve (a tedy nutnost přítomnosti biskupa) a zároveň
ukázat Gramayovy zásluhy a schopnosti, které jej spolu se znalostí místních
poměrů přímo předurčují k tomu, aby se stal biskupem Afriky.
Druhou prací je pak obsáhlá práce historické a geografické erudice
Africa illustrata, jakési pokračování Diaria a jeho rozvedení, vrcholící ve
výzvě ke sjednocení křesťanských království a k jejich společnému tažení
proti barbarským státům Magrebu, jež by vedlo k obnovení vlády nad
severní Afrikou. J. B. Gramaye Africae illustratae libri decem, in quibus Barbaria gentesque eius ut olim et nunc describuntur vyšla v Tournai u Adriena
Quinquého v roce 1622 a znovu o rok později.27 Jen pro úplnost je třeba
dodat, že Gramay také vydal ukázky písem jednotlivých národů světa a verzi
Otčenáše ve stovce různých jazyků.28
Pro naše pochopení jeho snah v tomto období je ovšem zásadním
pramenem Diarium, jehož údaje lze doplnit z knihy Africa illustrata. Jak
již bylo řečeno, Gramay se snažil o informování římské kurie již během
svého pobytu v Alžíru. Zřejmě někdy ve druhé polovině června 1619 byly
redigovány Informace získané nejd. panem J.‑B. Gramayem ... když byl zajat
v Alžíru a zaslané do Říma Posv. Kolegiu.29 Tyto Informace jsou vlastně jakousi
26
V textu reprodukované povolení cenzora George Colvina je datováno v Douai 30. května 1620. Toto první vydání, stejně jako vydání druhé z roku 1622, se nedochovalo. Ben
Mansourem předložená edice se zakládá na třetím vydání, které vyšlo v Kolíně nad Rýnem
u Albina Dusseldorpffena v roce 1623. Nezachovala se ani francouzská verze, uveřejněná pod
názvem Les cruautés exercées sur les Chrétiens de la ville d’Alger en Barbarie v Paříži roku 1620.
27
Dílo podrobněji rozebírá B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 253–278. Ben
Mansour také vydává Appendix VIII. knihy „Africa“, v němž je obsažena výzva k tažení proti
magrebským muslimům, která je zajímavá i z hlediska vojenské strategie. Celou VIII. knihu
spisu Africa illustrata vydala nedávno i s francouzským překladem a komentářem Azzedine
Guellouz: G r a m a y e , Jean-Baptiste: Le Royaume de Tunis au XVII e siècle. Bouchene,
[Saint-Denis] 2010. Výtisk Africa illustrata, uložený v Bavorské státní knihovně v Mnichově,
je k dispozici v digitalizované podobě na webu.
28
Jde o díla Oratio Dominica 100. linguis expressa. Bruxellae [1622] a Specimen litterarum et
linguarum universi Orbis in quo centum fere alphabeta diversa sunt adumbrata. Athi [1622]. K nim
srov. V i n c e n t , Auguste: Un opuscule retrouvé. Oratio Dominica 100. linguis espressa par
J-B Gramaye. Revue belge de philologie et d’histoire 6, 1927, s. 239–248; C a n n u y e r ,
Christian: Les Aegyptiaca dans le Specimen Litterarum de Jean-Baptiste Gramaye (1622). Discussions in Egyptology 11, 1988, s. 7–13.
29
Jejich text se v Ben Mansourově edici Diaria nachází na s. 400/401–426/427. Některé
duplicity v textu ukazují na to, že byl dále upravován. Je však otázkou, zda tak bylo učiněno
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neformální zprávou ad limina, kterou Gramay adresoval zřejmě i s vizitační
listinou z 2. července 1619 celému kardinálskému kolegiu. Výběr byl zajisté
uvážený: vzhledem k tomu, že nebyl biskupem, nemohl napsat oficiální
zprávu ad limina a adresovat ji přímo papeži nebo příslušné kongregaci,
jíž byla Kongregace Koncilu. O zřizování nových diecézí a jmenování
biskupů papež rozhodoval společně s kardinály v konzistoři. Díky dopisu,
který Gramayovi adresoval Scipio kardinál Cobelluzzi již v říjnu 1619,
se dozvídáme, že kardinál papeži osobně předal jak vizitační listinu, tak
Informace, že papež se o Gramayových afrických iniciativách vyjadřoval
pochvalně a že oba dokumenty byly předány příslušným kuriálním úřadům
k podrobnějšímu prozkoumání.30 Řím tedy v této fázi zareagoval uvážlivě:
Gramaye neodmítl, ale ani žádost africké církve neschválil.
Po svém příjezdu do Evropy se Gramay nejprve obrátil na španělského
krále Filipa III., který jeho aktivity podpořil, a to již v prosinci 1619. Už
10. prosince král píše arcivévodovi Albrechtovi, aby zorganizoval vykoupení 136 belgických zajatců z Alžíru, tedy aby uspořádal sbírku ve všech
kostelech v Belgii a výtěžek předal dvěma pověřeným osobám: jednomu
otci trinitáři a „zvolenému biskupu a vikáři Barbarie“, tedy Gramayovi.31
Důležitý je pro nás pokyn Filipa III. Franciscovi Fernándezovi de la Cueva,
vévodovi de Alburquerque, který byl španělským velvyslancem v Římě,
z konce prosince 1619.32 Králi byla africkým klérem a lidem předložena
Gramayova volba „in episcopum et primatem Africae“, a tak pověřuje svého
vyslance v Římě, aby vzhledem ke španělským nárokům na severní Afriku
předložil papeži Filipovu nominaci na biskupa a primase této oblasti a požádal papeže o potvrzení volby. Gramayovi kromě titulu primase Afriky,
tedy titulu vyhrazeného ve starověku biskupům v Kartágu, uděluje také
měsíční penzi 100 zlatých reálů, která by spolu s jeho příjmy z belgických
beneficií měla stačit k pokrytí jeho nákladů. Katolický král téhož dne
nařídil, aby se vykupování původem italských otroků v Alžíru odehrávalo
prostřednictvím Gramaye, a povolil, aby se moriskové, tedy španělští Arabové, kteří se obrátili ke křesťanství, ale přesto byli vyhnáni ze Španělska

pro potřeby jeho zaslání do Říma nebo pozdějšího vydání. Bylo by ji možno zodpovědět
jedině díky konzultaci příslušných fondů Vatikánského archivu a vatikánské knihovny, popřípadě Archivu Kongregace de Propaganda fide. Ben Mansour sice tvrdí, že několik římských
a vatikánských archivů namátkou konzultoval, ale stěžejní fondy nevypočítává, takže by se
mohlo stát, že jeho výzkumy bude možné ještě doplnit.
30
Scipio kard. Cobeluzzi Jeanu-Bapt. Gramayovi, [Řím] 3. října 1619, výňatky vydány
v Diariu, ed. B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 494/495–496/497. Týž kardinál
gratuloval 4. července 1620 Gramayovi k vysvobození ze zajetí – tamtéž, s. 496/497.
31
Ordonance Filipa III. arcivévodovi Albrechtovi, Casarrubios del Monte 10. prosince
1619 – výňatek publikován v Diariu…, tamtéž, s. 500/501.
32
Filip III. vévodovi de Alburquerque, Madrid 21. prosince 1619 – výňatek publikován
v Diariu…, tamtéž, s. 490/491–492/493.
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a utekli do Magrebu, mohli usídlit v nějakých apulských lokalitách, aby si
uchovali svou křesťanskou víru.33
I u francouzského krále získal Gramay díky doporučení konzula
Chaixe podporu, ale netýkala se zjevně titulu primase a biskupa Afriky.
I když jej král označuje výrazem electus episcopus, nijak se zřejmě nezasadil
o jeho nominaci a potvrzení Římem.34 Tento fakt byl zřejmě rozhodující
pro to, že se Gramay biskupem nestal, že tedy jeho volba africkým klérem nebyla potvrzena papežem, protože hlas francouzského krále by byl
vzhledem k jeho pozici v severní Africe asi důležitější. Definitivně bylo
Gramayovi zakázáno používat titul primase Afriky v roce 1625.
I když Sántha tvrdí, že Gramay kvůli vykupování zajatců v Alžíru
vykonal v letech 1620–1623 „mnoho cest po Germánii a po Rakousku“,35
máme jej ve střední Evropě doloženého bezpečně až v roce 1622. Možná
se do střední Evropy dostal díky kontaktům s vlámským generálem Janem
Tserclaesem, hrabětem de Tilly, jemuž dedikoval jednu z knih spisu Africa
illustrata a celý spisek Specimen litterarum, který vyšel krátce po něm.36 Jeho
zvýšená aktivita ve střední Evropě možná souvisí i s tím, že jeho největší
podporovatel, arcivévoda Albrecht Zbožný, zemřel 15. listopadu 1621.
Jisté je, že v roce 1622 je prokazatelně v kontaktu s hrabětem Michaelem
Adolfem z Althanu,37 který jej jmenoval církevním superintendentem nově
založeného Řádu křesťanského rytířstva38 a také dalšího institutu, jímž
bylo Communio Hierarchica plenitudinis Aetatis Christi.39 Toto jmenování

33
Ordonance Filipa III., Madrid 21. prosince 1619 – výňatek publikován v Diariu…,
tamtéž, s. 498/499.
34
Chaixovo doporučení vévodovi Ludvíku kardinálovi de Guise a francouzskému
králi Ludvíku XIII. z 24. října 1619 – výňatek publikován v Diariu…, tamtéž, s. 498/499.
Dopis Ludvíka XIII. alžírskému konzulovi, 13. května 1623 – výňatek publikován tamtéž,
s. 496/497–498/499.
35
S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 483.
36
B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 258–259 a 623.
37
Nuncius Carlo Carafa Františkovi kard. Dietrichsteinovi, Vídeň 9. září 1624 píše, že
mu byl Gramay představen Althanem před dvěma lety – Zemský archiv v Opavě, pracoviště
Olomouc (dále ZAO-O), Arcibiskupství Olomouc (dále AO), inv. č. 488, sg. 14, kart. 8/1624,
f. 270r–271v.
38
K tomuto řádu naposledy P a r m a , Tomáš: Řád křesťanského rytířstva: mezi řeholní
společností a konfraternitou. Folia historica bohemica 26, 2011, s. 247–265. Není úplně jasné,
jaký je vztah tohoto řádu ke Společnosti na obranu víry (Societas defensionis Christianae), založené v roce 1620 radou a sekretářem Ferdinanda II. Matyášem Arnoldinem z Clarensteinu
za účelem sbírání peněz pro obranu ohroženého katolicismu a potvrzené i v Bruselu. Srov.
C h a l i n e , Olivier: La bataille de Montagne Blanche (8 novembre 1620), un mystique chez
les guerriers. Paris 1999, s. 325–330 a především B r a n t s , Victor: La societé de défense
de la foi sous Albert et Isabelle. Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique,
3e série, t. VI, 1910, s. 169–186.
39
Šlo o konfraternitu založenou Althanem, zvanou krátce i Communio Germanica, kterou
papež Urban VIII. bulou Pastoris Aeterni z 15. ledna 1626 zřídil jako arcikonfraternitu. Srov.
S á n t h a , G.: Calasanz, las Escuelas Pías y el conde Miguel Adolfo Althan, mariscal imperial.
Revista Calasancia 2, 1956, no 8, s. 429–446, zejm. s. 436n.
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bylo potvrzeno i vídeňským nunciem Carlem Carafou40 a krátce nato císař
Ferdinand II. svěřil Gramayovi duchovní péči o své vojsko, a to s pravomocí
schvalovat a odvolávat polní kazatele, kaplany a všechny ostatní kněze
a řeholníky, kteří se u vojska věnují duchovní službě.41 Téhož roku cestuje
po Německu, v roce 1624 byl také vyslán do Polska a stěžuje si olomouckému purkmistru, že nikde se mu jakožto apoštolskému vikáři a císařovu
vyslanci nedostalo tak špatného ubytování a zacházení jako v Olomouci.42
Krátce před touto cestovní nepříjemností se Gramay také dostal do kontaktu s olomouckým biskupem Františkem kardinálem z Dietrichsteina,
jemuž se představil někdy na konci srpna 1624. Dietrichstein byl poněkud
překvapen, když se setkal s neznámým knězem, který byl oděn jako prelát
a prohlašoval se za císařského a apoštolského komisaře pověřeného vykupováním zajatců z rukou barbarů. Kardinál asi nevěděl, co si o něm má
myslet, a tak se na něj 30. srpna 1624 písemně dotázal vídeňského nuncia.
Carafa mu odpověděl, že císař Gramaye skutečně jmenoval svým komisařem
a že on jakožto nuncius jej potvrdil, ovšem s výslovnou výhradou schválení
ordináře jedné každé diecéze, v níž bude působit. Z nunciovy odpovědi se
také dozvídáme, že kardinál již Gramayovi doporučil několik osob z Moravy, které by Gramay měl vykoupit.43 V Polsku jej král Zikmund III. Vasa
jmenoval také titulárním arcibiskupem uppsalským a tento titul Gramay
používal ještě v roce 1631.44
Cesta do Říma (1625)
V roce 1624 také Gramay dostal doporučující dopis pro císařského
vyslance v Římě knížete Paola Savelliho, v němž císař píše, že Gramay
zatím neúspěšně v Německu i jinde pracoval na ustanovení institutu nebo
fraternity pro vykupování křesťanů zajatých Turky, a proto odchází do Říma
40
Carlo Carafa Jeanu-Bapt. Gramayovi, Vídeň 19. června 1623. Podle materiálu v Archivio
Secreto Vaticano (dále ASV), Arch. Nunz. Vienna, vol. 6 A, f. 179r–180v, cituje S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 484.
41
Ferdinand II. Gramayovi, 20. dubna 1623. Podle ASV, Arch. Nunz. Vienna, vol. 7,
f. 24–25, cituje S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 484. O tomtéž píše Ferdinand II. papeži
z Vídně 20. června 1623, kdy je Gramay označen jako J.U.D., noster consiliarius, protonotarius
et vicarius apostolicus, praelatus Arnheimiensis. – Archivio di Stato di Roma, Archivio Giusti
niani, Armadio unico Savelli, b. 98, vol. unico (Lettere imperiali a Paolo Savelli, ambasciatore
imperiale a Roma 1625), nefol.
42
Jean-Baptiste Gramay purkmistru města Olomouce, Olomouc 4. září 1624 – Státní
okresní archiv v Olomouci, Archiv města Olomouce, Zlomky registratur, kart. 162, inv. č. 4649,
f. 1r–v.
43
Carlo Carafa kard. Dietrichsteinovi, Vídeň 9. září 1624 – ZAO-O, AO, inv. č. 488, sg. 14,
kart. 8/1624, f. 270r–271v.
44
S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 484. Titul uppsalského arcibiskupa používá Gramay v dopisech Josefu Kalasanskému z 4. listopadu 1630 a 7. května 1631 (tamtéž, s. 487
a 491–492).
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pro potvrzení svých privilegií.45 Gramay ovšem do Věčného města dorazil
až na začátku června 1625, kdy také předal svá doporučení Savellimu.46
V Římě se staral nejen o duchovní unii Řádu křesťanského rytířstva
a bratrstva Communio Hierarchica s piaristy,47 ale měl Althanovým jménem
také jednat o římské konfirmaci svého titulu církevního superintendenta.
Althan chtěl, aby dostal titul arcibiskupa „s duchovní pravomocí nad všemi
věřícími zotročenými Turkem“, a tvrdil, že mu císař svěří administraci všech
vakantních diecézí na tureckém území pod jeho patronátem a že již dostal
pravomoc odvádět lidi a získávat almužny a sbírky pro tyto potřeby.48
Gramay byl zjevně na vrcholu svých zbožných ambicí, vybaven mnoha
církevními tituly, které ovšem nebyly potvrzeny v Římě. Pro Řád křesťanského rytířstva byla dokonce vytvořena zvláštní kardinálská kongregace.
Velké pravomoci a zvučné tituly ovšem v římských kruzích vzbudily závist: Gramay byl denunciován, že si neprávem přivlastňuje jak tituly, tak
duchovní pravomoci. Situaci řešila Kongregace de Propaganda fide, která
si 22. srpna 1625 vyžádala fakulty udělené Gramayovi nunciem Carafou.49
O měsíc později zasedala za předsednictví samotného papeže a nařídila
nunciovi, aby císařovy patenty nechal vymazat z register, aby odvolal své
fakulty, které poskytl Gramayovi, a konečně aby nařídil, že Gramay nebude
používat titul primas Africae.50
Činnost na Moravě (1625–1634)
Gramay se po této studené římské sprše pravděpodobně vrátil
k hraběti Althanovi a nadále používal pouze titul arcibiskupa uppsalského a představeného Řádu křesťanského rytířstva. Hrabě Michael Althan
Gramayovi zřejmě někdy po roce 1625 trvale svěřil majetkovou správu
svého oslavanského panství, které snad mělo být ekonomickou základ45
Ferdinand II. Paolu Savellimu, Vídeň 29. července 1624 – Archivio di Stato di Roma,
Archivio Giustiniani, Armadio unico Savelli, b. 98, vol. unico (Lettere imperiali a Paolo Savelli,
ambasciatore imperiale a Roma 1625), nefol.
46
Paolo Savelli Ferdinandovi II., Roma 7. června 1625 – Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien
(dále HHStA), Staatenabteilung, B) Ausserdeutsche Staaten, Italien, Roma, Korrespondenz,
kart. 51/10, f. 58r–59v.
47
S á n t h a , G.: Calasanz, s. 438–439, kde také vydává Instrument o unii uzavřený
mezi Althanem zastoupeným Gramayem a generálem řádu Josefem Kalasanským a datovaný
v Římě 19. června 1625.
48
Paolo Savelli Ferdinandovi II., Roma 5. července 1625 – HHStA, Staatenabteilung,
B) Ausserdeutsche Staaten, Italien, Roma, Korrespondenz, kart. 51/10, f. 98r–101v.
49
Jednalo se o 41. generální kongregaci Propagandy. S á n t h a , G. (ed.): Epistulae,
s. 484.
50
Šlo o 43. generální kongregaci Propagandy coram Sanctissimo, která se konala dne
19. září 1625 – srov. T ü c h l e , Hermann: Acta SC De Propaganda Fide Germaniam
spectantia: die Protokolle der Propagandakongregation zu deutschen Angelegenheiten, 1622–1649.
Paderborn 1962, s. 102–105.
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nou Řádu křesťanského rytířstva nebo nějaké jiné sodality. Z této doby
máme dochovány Gramayovy dopisy kardinálu Dietrichsteinovi, které nám
umožňují udělat si alespoň v hrubých rysech obrázek o Gramayových
aktivitách v Oslavanech.51 V Oslavanech Gramay zřídil tiskárnu, „seminář
našeho institutu“, tedy hudební seminář pro výchovu chlapců, bratrstvo,
určené k vykupování zajatců s názvem Confraternitas Beatae Mariae de
Redemptione,52 ale také zřejmě něco jako hospic pro chudé, kterých byla
v roce 1630 zhruba stovka. Opravil rezidenci Řádu, jíž snad byl starý
oslavanský klášter, a to nákladem mnoha tisíc zlatých, které vynaložil ze
svého majetku. Ze svého rovněž učinil několik fundací pro chudé, ale peníze si také půjčoval, protože prostředky slíbené Althanem nepřicházely.
Bál se, aby v případě Althanovy smrti nepřišly jeho snahy vniveč, a proto
žádal kardinála jakožto správce země i jakožto biskupa, aby mu poslal dva
komisaře, kterým by složil účty ze své správy panství i řádového majetku,
jež by byly uloženy do Dietrichsteinova archivu.53 Gramay se musel při své
administraci oslavanského panství potýkat s běžnými problémy správce, jako
byly otázky dlužných desátků ze Zbýšova54 a Zbraslavi,55 zproštění poddaných od válečných kontribucí,56 vymáhání kostelních kalichů,57 obsazování
far na oslavanském panství,58 útěk zbraslavského faráře P. Severina a jeho
neoprávněné nároky na desátky, které po poddaných vymáhal,59 okradení
a zbití jakéhosi faráře60 či Caspara Haugenhoffera, syna brněnského knihtiskaře, anebo i vražda karmelitánského mnicha Eliáše Choinovského.61
V okamžiku, kdy hrabě Althan obdržel od císaře i papeže pravomoc
požadovat pro Řád křesťanského rytířstva všechny majetky a prerogativy

51
Moravský zemský archiv v Brně (dále jen MZA), G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů
(dále jen RAD), kart. 433, inv. č. 1906/135, 22 dopisů z let 1627–1634. Při citaci z tohoto
konvolutu nadále udávám pouze datum dopisu s odkazem na příslušné folio; uložení pramene
udávám pouze u písemností z jiných archivních jednotek.
52
Gramay Dietrichsteinovi, Oslavany 21. října 1627 (f. 3–4): žádá, aby kardinál, který před
několika měsíci ústně schválil tuto konfraternitu, dal příkaz sekretáři ke zlistinění a písemné
schválení, neboť sekretář říká, že by se věc měla znovu projednat.
53
Gramay Dietrichsteinovi, Oslavany 30. ledna 1628, f. 25–26 a příslušná nedatovaná
suplika, f. 23–24.
54
Gramay Dietrichsteinovi 27. července 1627.
55
Gramay Dietrichsteinovi 15. dubna a 3. prosince 1628.
56
Gramay Dietrichsteinovi 30. září 1628.
57
Gramay Dietrichsteinovi 15. dubna 1628.
58
Gramay Dietrichsteinovi 20. října 1628.
59
Gramay Dietrichsteinovi 3. prosince 1628, 13. března 1629, 21. dubna 1629.
60
Gramay Dietrichsteinovi 13. srpna 1628.
61
K případu útoku na karmelitána fr. Eliáše Choinovského dne 17. ledna 1628, na jehož
následky řeholník dne 2. února zemřel, viz RAD, kart. 434, inv. č. 1906/205 (Koslinski), f. 1–6,
kde se kromě dopisu řádového představeného z pražského kláštera u sv. Havla, Alexandra
Koslinského, nachází i notářský instrument s inventářem jeho pozůstalosti a popis celého
případu, za nímž stojí nějací poddaní z rosického panství Karla st. ze Žerotína. Tam i zmínka
o okradení Haugenhoffera.
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zaniklého oslavanského kláštera, požaduje po kardinálovi mj. i domnělé
prezentační právo na faru u sv. Jakuba v Brně.62
Můžeme si všimnout především jeho knihtiskárny, jíž věnoval velkou
pozornost i sám její iniciátor a která musela být na Moravě důležitou kulturní institucí, zejména proto, že Gramay získal i tiskařské typy k záznamu
hudby a typy pro tisk řečtiny a hebrejštiny.63 Už na konci roku 1628 měl
vytištěné první listy řádového Vesperaria a prosil kardinála o souhlas s vydáním. Chtěl také vydávat liturgické knihy (antifonář, graduál, procesionál,
zpěvník, breviář) pro celou diecézi i malé a velké katechismy pro triviální
školy. Chtěl řádovou typografii spojit s Dietrichsteinovou (rád by měl
na titulním listě svých knih ono honosné „typis cardinalitiis“  ), a pokud
by mu z Mikulova byl dán na rok k dispozici tiskařský lis i s literami, rád
by vydával i sněmovní tisky a kardinálovy patenty.64 O necelý rok později,
když kardinál dosáhl schválení diecézních proprií v Římě, chtěl vydávat
i misál a breviář, ale kapacita lisu nestačila a navíc chtěl Gramay privilegium, že jím vydané liturgické knihy budou muset faráři olomoucké diecéze
používat výhradně.65
Důležitý obrat nejen v Gramayově životě, ale i v osudech jeho oslavanských fundací se odehrál v roce 1629, kdy jej kardinál Dietrichstein
přivedl do Mikulova.66 O svátku patronky hudebníků sv. Cecilie (22. listopadu 1629) mu svěřil bývalý mikulovský špitál s kostelem sv. Jana Křtitele
a jejich příjmy, zároveň i správu fundace pro devět loretánských zpěváků
(založenou kardinálem již v roce 1625, nazývanou také Seminarium Lauretanorum) a přidal roční plat 1000 zlatých rýnských, splatný vždy o sv. Jiří
a o sv. Václavu. Toto finanční vybavení mělo sloužit k tomu, aby Gramay
přenesl do Mikulova malý seminář (seminariolum) Řádu křesťanského rytířstva z Oslavan, vybudoval novou velkou budovu semináře (nazývaného
v pramenech i gymnasium) a pokračoval v systému vzdělávání vytvořeném
v Oslavanech. Toto vzdělání mělo být určeno nejen loretánským zpěvákům,
62
Gramay Dietrichsteinovi, Mikulov 16. března 1630, f. 11–12. Gramay dokonce požadoval, aby kardinál nepotvrzoval žádné prezentace, které by byly na úkor práv majitele
oslavanského panství, a dokonce Althanovým jménem prezentoval na beneficium Daniela
z Oravy, Moravana a kněze olomoucké diecéze.
63
Nedatovaná suplika Gramaye Dietrichsteinovi, kterou je nutno datovat do doby před
rokem 1629, na f. 44–45. Gramay v ní žádá, aby kardinál pověřil provinciála jezuitů nebo
rektora brněnské koleje, aby deputovali některého z teologů, který by provedl cenzuru jím
vydávaných knih.
64
Gramay Dietrichsteinovi, Oslavany 3. prosince 1628, f. 41–43.
65
Gramay Dietrichsteinovi, Oslavany 9. října 1629, f. 9–10.
66
Kromě Gramayových dopisů Dietrichsteinovi používám jako hlavní prameny následujícího líčení tři dokumenty editované v příloze této stati, tedy návrh jakéhosi modu vivendi
po příchodu piaristů z listopadu 1630, dohodu o financování s Dietrichsteinem z 22. srpna
1632 a tištěnou zprávu o činnosti podanou Gramayem po skončení jeho správy mikulovských
fundací. I když na tomto místě nelze provádět podrobnější rozbor, určitě by bylo možno
nalézt mnoho dalších detailů v Sánthově edici, zejm. v dopisech prvních piaristů Kalasanskému
(Tencani, Lealith, Apa aj.).
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o nichž bylo uvažováno jako o zárodku církevního (kněžského) semináře,67
ale také šlechticům (Gramay mluví o Accademia nobile) a běžným alumnům
(tedy těm, kteří za svůj pobyt v semináři neplatili).68 Oproti obvyklým
jezuitským školám totiž Gramay poskytoval kompletnější vzdělání: žáci se
zde vzdělávali v klasických i v moderních jazycích (Gramay vyjmenovává
španělštinu, italštinu a francouzštinu), vyučovala se aritmetika, hudba
(musica), tanec, šerm, jízda na koni a později i vyšší matematika. Učitele
těchto disciplín Gramay povolal z Belgie, Štýrska a Francie, do výuky zapojil
i minority. V listopadu 1629 byl seminář provizorně zařízen a 8. prosince
téhož roku se v mikulovském kostele sv. Jana slavily první slavnostní bohoslužby. Již po vánocích, o svátku Neviňátek, byly otevřeny dvě třídy pro
20 alumnů a na Tři krále studenti hráli komedii a pozdravili přítomného
kardinála v patnácti různých jazycích. V roce 1630 počet alumnů vzrostl
na padesát a v říjnu k nim do Mikulova přibyla asi stovka chudých lidí,
živených a šacených původně v Oslavanech.69 Tyto chudé musel Gramay
asi v roce 1632 propustit, protože šířili nakažlivé nemoci.
Kardinál Dietrichstein se v dubnu 1630 vydal naposledy do Itálie,
aby zde jménem císařovým přivítal novou uherskou královnu, manželku
budoucího Ferdinanda III., španělskou infantu Marii Annu. Během této
cesty, která trvala až do července 1630,70 se kardinálův kaplan a hudebník,
minorita Carlo Abbate, setkal nejen se svým rodným bratrem, piaristou
Pietrem Agostinem Abbatem od Všech Svatých, ale především s provinciálem ligurských piaristů Giovannim Stefanem Spinolou, s nímž jednal
o převzetí mikulovských vzdělávacích institucí tímto řádem. O mikulovské
gymnázium, jak můžeme tento soubor institucí nazývat, měli velký zájem
i jezuité,71 kteří se ostatně také poté, co je převzali piaristé, snažili činnost
těchto řeholníků očerňovat.
Gramay mezitím zajišťoval provoz semináře, zadal plány na stavbu nové budovy, které vypracoval architekt Giovanni Battista Carlone
(1580/90–1645), a když bylo rozhodnuto o příchodu piaristů a generál
řádu Josef Kalasanský na začátku září schválil příchod svých řeholníků
67
O Dietrichsteinově a Gramayově úmyslu založit v Mikulově kněžský seminář, kde
by se vyučovala i filosofie, morální teologie (disputationes super casus conscientiae) a základy
dogmatické teologie (controversiae), viz zejm. Gramay Kalasanskému, Mikulov 22. září 1631,
S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, n. XXV-10, s. 499–505.
68
To alespoň vyplývá z Gramayova dopisu sv. Josefu Kalasanskému, Mikulov 2. srpna
1630, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, n. XXV-1, s. 481–486.
69
Chudí financovaní prostřednictvím bratrstva Communio Hierarchica dostávali od Althana
každý týden sto chlebů ještě v září 1632 – S á n t h a , G.: Calasanz, s. 440–441 na základě
Tencaniho dopisů Kalasanskému.
70
Ke stručnému popisu této cesty odkazuji na P a r m a , T: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách
moravské církve. Brno 2011, s. 173–176.
71
O tom viz Gramay Kalasanskému, Brno 4. listopadu 1630, S á n t h a , G. (ed.):
Epistulae, n. XXV-2, s. 487–488 a dopis cit. v pozn. 81.
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do Mikulova,72 Gramay se zavázal nadále financovat nejen současné aktivity, ale i činnost piaristů po jejich příchodu. Současně navrhl některé
zásady vedení semináře po příchodu piaristů.73 Příchod piaristů se ovšem
protáhl, do Mikulova dorazili až 2. června 1631 pod vedením představeného (v piaristických kolejích nazývaného minister) P. Peregrina Tencaniho
od sv. Františka. Dietrichstein i Gramay byli nadšeni, Gramay sám píše
Kalasanskému: „Určitě se odvážím říct: za celou dobu mého života se mi nestalo
nic radostnějšího, než že jsem z milosti Boží mohl zasadit do zahrady Svaté říše
římské tak vonné stromy nesoucí tolik ovoce. Nikdy nepřestanu dávat vše, co je
ve mně, aby rostly a množily se.“ 74
Počet žáků rostl a už v červenci 1630 jich bylo zatím v jediné třídě
hodně přes stovku. Pro výuku jazyků byla používána moderní metoda
Kaspara Schoppeho, kterou Gramay vydal v jedné ze svých mikulovských
tiskáren. Mluví totiž o dvou: Typografia musica, kterou přenesl z Oslavan
do mikulovského semináře a Typografia litteraria, již sloučil s tiskárnou
kardinálovou.75 Počáteční prosluněné a bezmračné období se začalo brzy
kazit, přicházely problémy. Někteří z piaristů dlouho v Mikulově nezůstali
a chtěli se vrátit do Itálie, zřejmě díky osobnostním nedostatkům prvního
představeného Tencaniho, který sice byl zbožným a svatým řeholníkem, ale
asi neuměl jednat s lidmi. V prvním piaristickém týmu navíc nebyl nikdo,
kdo by byl schopen oslovit mladé a přitáhnout je k řeholnímu životu, takže
chyběli novicové.76 Existovaly i problémy jazykové, neboť z prvních piaristů
uměl německy jen jediný, otec Ambrož Lealith od Sv. Marie. Problémy
s Tencanim začal mít záhy i sám Gramay a týkaly se jak ekonomického
zajištění otců a studentů, tak i prelátových kontaktů s řeholníky, které
Tencani asi vnímal jako vměšování do interních věcí řádu a zásah do svých
pravomocí. Napětí eskalovalo, když v květnu 1632 odešel do Itálie piarista
Antonio Rodríguez i oba bratři Abbatové. Rodríguez zřejmě Gramaye
u kardinála obvinil ze špatné správy ekonomických záležitostí. Při odchodu
Abbatů Gramay žádal piaristu Pietra Agostina Abbateho, aby ještě chvíli
72
Dopis Josefa Kalasanského z 11. září 1630 Gramayovi se nezachoval, jak zmiňuje
S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 486.
73
Text Gramayovy supliky a návrhu z 2. listopadu 1630 je vydán jako Příloha 1 této
stati. Mezi Dietrichsteinem a Gramayem byla 1. listopadu 1630 skutečně uzavřena smlouva,
jejíž text se nedochoval, jak je to patrné z jejího doplnění a nového uzavření, které je vydáno
v Příloze 2.
74
Gramay Kalasanskému, Mikulov 9. července 1631, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae,
n. XXV-6, s. 493–495. Dietrichstein děkuje Kalasanskému z Mikulova 3. listopadu 1631,
tamtéž, n. XVII-1, s. 362–364.
75
Ve své tištěné zprávě o činnosti, vydané zde jako Příloha 3, také podrobně vypočítává,
co v letech 1630–1632 v těchto tiskárnách vydal, ale také to, co vydat chtěl a na co zatím
nebyly prostředky od mecenášů. Právě tento seznam, tak důležitý pro dějiny hudby na Moravě
v daném období, Sántha nevydal.
76
„[…] otec minister, svatý muž, i ostatní, kdo zde jsou, výborní řeholníci, nemají ten dar přilákat dobré subjekty nutné proto, aby řád měl v těchto krajích hojnou žeň.“ Gramay Kalasanskému,
Mikulov 15. dubna 1632, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, n. XXV-13, s. 510–514.
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vydržel, než mu vydá peníze na cestu, což odůvodňoval tím, že umírá
jeho sekretář Lausnoy a že chce být u jeho lůžka až do smrti. Na základě
tohoto incidentu a udání Dietrichstein již peníze z cenzu o sv. Jiří nedal
Gramayovi, ale jednomu z mikulovských kanovníků. Gramay veškeré
peníze uložil v semináři za přítomnosti piaristů do pokladny a zavázal se
k ročnímu vyúčtování. Problém spočíval i v tom, že piaristé v rámci slibu
chudoby nic nevlastnili, a provoz všech institucí tak musel být zajišťován
z fundace a spravován někým jiným.
První piarista, který v Mikulově zemřel, bratr Josef Apa od sv. Mikuláše
Tolentinského, před svou smrtí dne 14. srpna 1632 kritizoval mikulovského ministra Tencaniho. Na základě toho Tencani znovu obvinil Gramaye
z toho, že nedodržuje smlouvu o výživě alumnů.77 Na konci srpna byla
proto uzavřena mezi Dietrichsteinem a Gramayem nová smlouva o administrování fundací i provozu piaristů.78 Problémy bylo třeba řešit i kvůli
tomu, že se připravovala nová fundace hraběte Magniho ve Strážnici, které
Tencani nebyl příliš nakloněn.79
Definitivní konec Gramayovy činnosti v Mikulově je spojen s odchodem novice Alessandra Riccardiho od sv. Ludvíka, který nebyl P. Tencanim
přijat k řeholním slibům. Gramay byl asi s novicem v kontaktu v průběhu
jeho noviciátu a Tencani byl zřejmě přesvědčen, že jej podnítil k tomu, že
všechny pomluvy, které proti němu neúspěšný novic řekl a napsal před
tím, než odešel do Itálie, byly podníceny právě Gramayem. Na základě
tohoto incidentu se Gramay zařekl, že už nikdy nevstoupí do piaristického kláštera, že už s žádným řeholníkem (a už vůbec ne s novicem)
nebude nikdy mluvit o samotě, a všechny peníze z fundací dal definitivně
a výhradně Tencanimu.80 Kalasanskému zároveň s tímto dopisem poslal
i dopis brněnského jezuity P. Petra,81 který je dokladem toho, že jezuité
měli stále zájem o vedení mikulovského gymnázia. Jezuita nabízí, že
Gramayovy semináře přijmou ve Valticích, kde již kníže Liechtenstein
77
Gramay Kalasanskému, Mikulov 23. srpna 1632, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae,
n. XXV-15, s. 517–518.
78
Vydávám jako Přílohu 2.
79
Tencani se stal v srpnu 1634 (po vzniku dvou dalších řádových domů ve Strážnici
a Lipníku) prvním provinciálem nové řádové provincie. Právě Tencaniho nerozhodnost,
přílišné lpění na textu konstitucí, které ve středoevropských podmínkách vyžadovaly úpravy (jak svědčí četná korespondence o tom, zda mohou piaristé nosit v zimních měsících
do sandálů ponožky), vedly nakonec k tomu, že Kalasanský svěřil své pravomoci generála
pro novou provincii kardinálovi, který v prosinci 1635 zorganizoval provinční kapitulu bez
účasti provinciála, na níž byl zvolen nový provinciál a představení všech tří domů. Po potvrzení
této volby generálem řádu byl Tencani poslán zpět do Itálie – viz S á n t h a , G. (ed.):
Epistulae, u dopisů Dietrichsteina z let 1635–1636, s. 381–392.
80
Gramay Kalasanskému, Mikulov 12. září 1632, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae,
n. XXV-16, s. 519–521. Jde o jediný Gramayův vlastnoruční dopis Kalasanskému (a poslední
vůbec), protože vzhledem ke konfidenciálnímu obsahu nechtěl používat písaře.
81
P. Petr SJ Gramayovi, Brno 4. září 1632, a Gramayův komentář k dopisu pro Josefa
Kalasanského, S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 521–522.
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slíbil založit jezuitskou kolej, a že budou vyučovat i jazyky, aritmetiku
a matematiku, popř. i teologii. Dopis také alespoň částečně reprodukuje
pomluvy novice Riccardiho: o studenty není řádně postaráno, o kuchyň
se stará jakási Jezabel, což je podle jezuity porušení řeholních pravidel
ohledně celibátu.82 K jezuitskému obviňování piaristů, kteří se podle nich
chovají jako Gramayovi největší nepřátelé a díky nimž snad celý seminář
zanikne, se Gramay vyjadřuje bez zahořklosti a trpělivě: „co se mne týká,
nevěřím, že otcové jsou mými nepřáteli“ a brání je, že jim ohledně řeholního
života a zachovávání řehole nelze nic vytknout. I sám Sántha se diví, že
Gramay vůči piaristům nezahořkl a nevyužil tohoto incidentu k tomu, aby
svá díla skutečně předal jezuitům.
Jisté však je, že nejpozději v listopadu 1632 se Gramay, zřejmě
na Dietrichsteinovu výzvu, vzdal správy mikulovských fundací.83 Napsal
obšírnou zprávu s vyúčtováním svých mikulovských aktivit, z níž je patrné,
že se tento vývoj událostí silně dotkl jeho osobní cti. Nemohl dále pokračovat ve stavbě budovy gymnázia, protože piaristé zpochybnili Carloneho
plány, a Dietrichstein jej proto zprostil této povinnosti. Gramay nemohl ani
uskutečňovat své plány ohledně podpory chudých. Proto podal vyúčtování
a z Mikulova se stáhl, zřejmě zpět do Oslavan nebo do jiného domu poskytnutého Michalelem Adolfem z Althanu. V červenci 1633 píše kardinálu
Dietrichsteinovi ze Znojma, aby mu byla vydána jeho tiskárna, protože by
dál chtěl vydávat zbožné zpěvy a další tisky.84 Kardinál promptně jmenoval komisaře, kteří by rozdělili obě tiskárny, za což mu Gramay děkuje.85
Na začátku září 1634 pak Gramay definitivně opouští Moravu a píše
kardinálovi poněkud zahořkle, že na cestu dostal pouze 800 zlatých
od Magnise a že mu kardinál nedal doporučující dopisy, o něž jej žádal.
Zřejmě proto se s kardinálem nerozloučil osobně.86 Vracel se do své rodné
Belgie a na této cestě roku 1635 zemřel.87
Je s podivem, že tato pozoruhodná osobnost s tak pohnutými osudy
unikla pozornosti naší historiografie až do okamžiku, kdy na ni upozornil
brněnský historik a muzikolog Jiří Sehnal. Důvodem je možná skutečnost,
že i když se Gramay objevuje v pramenech z dvacátých let 17. století, nezanechal příliš stopu v narativní historiografii staletí následujících, i skutečnost, že tyto prameny se na dlouhou dobu nacházely mimo území našeho
82
Podle Gramayova vysvětlení se jednalo o Alžbětu Pergarovou z Pergu, která běžně
vstupuje do klášterů kapucínských i jezuitských. Pergarka byla matkou Jany Františky Prisky
Pergerové, provdané za hraběte Magniho, o níž máme jasná svědectví, že se jednalo o nemanželskou dceru kardinála Dietrichsteina.
83
Srov. S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 521.
84
Gramay Dietrichsteinovi, Znojmo 28. července 1633, f. 17–18.
85
Gramay Dietrichsteinovi, Znojmo 3. srpna 1633, f. 19–20.
86
Gramay Dietrichsteinovi, Znojmo 13. září 1634, f. 21–22; dopis je datován in procinctu,
na odchodu.
87
S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 481.
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státu: do Prahy se dostaly s mnoha dalšími písemnostmi až po archivní
rozluce s Rakouskem a zpět do fondů Rodinného archivu Dietrichsteinů
byly vmanipulovány až v roce 1959.88 Snad proto Gramay, známý především
v Belgii a v arabsky mluvících zemích, „unikl“ takřka všem životopiscům
kardinála Dietrichsteina.
Přílohy89
1. Suplika Jeana-Baptisty Gramaye Františku kardinálu Dietrichsteinovi,
Brno, 2. listopadu 1630
Originál: MZA, G 140 Rodinný archiv Dietrichsteinů, kart. 433, inv. č. 1906/135 (Gramay),
f. 15r–16v
Adresa na f. 16v: Eminentissimae, illustrissimae et reverendissimae Celsitudini Suae etc.

Cum eminentissimus princeps cardinalis festo Sanctae Caeciliae 162990
dignatus sit mihi Hospitale Nicolspurgense cum suis proventibus et fundationem
Lauretanorum puerorum cum suis reditibus et oneribus et mille florenos annuos
mediatim festo Sancti Georgii et mediatim festo Michaelis recipiendos assignare, non
aliud a me requisivit, quam ut praestarem ibi, quod hactenus Oslawiae praestiteram
cum paucis litteras latinas et linguas peregrinas musicamque edoctis. Ego autem
addixi ultra id seminarium edificare omniaque illuc media mea et patrimonium
transferre et curare doceri gratis litteras Latinas et Graecas compendio maiore, quam
alibi docentur, id est scholis, quatuor et cum illis arithmeticam et musicam, linguas
Hispanicam, Italicam et Gallicam artemque tripudiandi, digladiandi, jaculandi et
suo tempore equitandi et mathematicam. Idem etiam nunc addico, etsi nulla alia
accederet fundatio, et amplius ad linguas dictas et parvas scholas docendas curare
advocandos et intertenere religiosos Eminentissimae Celsitudinis Suae notos rogando duntaxat, eandem ut dignetur ordinem dare, ut a domino Francisco et aliis
solutio illorum, quae debentur, fiat et promissa derivatio fontis ususque bibliothecae
clementissimaque Eminetissimae Suae Celsitudinis resolutio scripto mihi tradatur.
Ne autem occasio ulla esse possit quaerelas aut molestias habendi, iuste
desidero omnes magistros, officiales et ministros a me absolute dependere pro
meoque arbitrio retineri, dimitti aut mutari posse, prout etiam ipsi, si conditio non
placet, missionem petere et non conqueri; et quoad pueros Lauretanos, ut dignetur
probare Eminentia Sua, quod per Patres Societatis pro eorum separato regimine
proposui, id est ut praeceptor eis detur a domino praeposito, qui eos privatim doceat
curamque habeat, ut iuxta fundationem tractentur, purgentur, ancilla expressa ad
hoc per me deputanda cum plenitudine potestatis accipiendi aedulia ipsis praefixa
88
Stručně k osudům kardinálova archivu a knihovny viz P a r m a , T.: František, s. 219
(s bibliografií k tématu).
89
Jsem si vědom, že českému čtenáři by možná lépe vyhovoval komentovaný překlad
textů, ale je tradicí tohoto vědeckého časopisu zveřejňovat krátké i delší edice. Vzhledem
k tomu, že některé z textů se nacházejí v zahraničních archivech, a jsou proto těžko dostupné
pro mnohé z našich badatelů, je tento přístup možná i vhodnější. Za laskavou pomoc s přípravou edice latinských textů děkuji dr. Anně Pumprové.
90
22. listopadu 1629.
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in fundatione, ita tamen, ut solutis per dominum praepositum debita procuretur
et ipse tam dictum praeceptorem quam ancillam, si in officio errent, per se puniat
aut mulctet, ne unquam ulla sit occasio vel quaerelas deponendi apud me, multo
minus apud Eminentissimam Celsitudinem Suam.
Datum Brunae 2 Novembris 1630
Eminentissimae Celsitudinis Vestrae et Nicolspurgi incremento usque ad
aras devotus J. B. Gramay
Dominus secretarius melius me noverit, quomodo concipi debeat obligatio
Eminentissimae Celsitudinis Suae, quae continere debet:
1o Qualiter mihi dederit Hospitale cum suis proventibus, certas terras anabaptistarum, domum et proventus fundationis Lauretanorum puerorum et mille
florenos annuos, beneficium fontis et usum bibliothecae ad fundationem seminarii,
ubi cum litteris linguae et exercitia doceantur, et quod illa ipsa nunquam auferet
aut mutabit, quamdiu per me aut meos successores satisfit obligationi.
2o Quod consentiat gratumque habeat, ut praefectus stabuli, choragus aut
si qui alii sint, qui usui esse possunt, seminario se impendant in docendo horis,
quibus non impediuntur in servitio Eminentiae Suae.
2. Dohoda o ekonomické správě mikulovských fundací, uzavřená mezi Františkem kardinálem Dietrichsteinem a prelátem Jeanem Baptistou Gramayem,
Mikulov, 22. srpna 1632
Originál: Archivio generale delle Scuole Pie, Roma (dále jen AGSP), Reg. Prov. 53 B, Nikolsburg 1–2, nefol. Originál je podepsaný a zpečetěný Dietrichsteinem a Gramayem. Příjemecká pozn.
na originálu: Instrumentum elemosinae assignatae pro Scholis Piis Nicolspurgii
Dvě kopie, z nichž jedna je vidimovaná mikulovskou městskou radou dne 9. listopadu 1682: AGSP,
Reg. Prov. 53 B, Nikolsburg 1–2, nefol. – Kopie vidimovaná mikulovskou městskou radou dne
9. listopadu 1682: Diecézní archiv biskupství brněnského, Rajhrad, Kapitula Mikulov, t. č. bez
evidence (foto laskavě poskytnuto V. Maňasem). – Kopie vidimovaná provinciálem piaristů v roce
1737: MZA, F 18 Hlavní registratura Dietrichštejnů v Mikulově, kart. 1110, inv. č. 6914, sg. 91a,
f. 1r–4v. – Kopie vidimovaná mikulovskou kapitulou r. 1658: ibidem, kart. 1110, inv. č. 6914,
sg. 91a, f. 5r–8v. – Prostá kopie: ibidem, kart. 1525, inv. č. 8415, sg. 222 I, f. 6r–7v. Text je sice
vydán v Ephemerides Calasanctianae, Madrid 1942, s. 169–172, ale vzhledem k nedostupnosti
tohoto periodika nejen u nás jej vydávám znovu.

Copia fundationis anno 1632 factae
Cum anno a partu Virginis MDCXXX prima die Novembris, quae fuit celebritas Omnium Sanctorum, inter eminentissimum, reverendissimum et excellentissimum principem ac dominum, dominum Franciscum miseratione divina Sanctae
Romanae Ecclesiae tituli Sanctae Mariae Trans-Tyberim presbyterum cardinalem
et principem a Dietrichstain, episcopum Olomucensem principem, regiae capellae
Bohemiae comitem, Sacrae Caesareae Maiestatis intimum consiliarium eiusdemque
regnorum ac ditionum hereditariarum protectorem, ex una parte et reverendissimum
dominum Joannem Gramay, praelatum Arnhemensem, nominatum archiepiscopum
Upsalensem, Sacrae Caesareae Maiestatis consiliarium et eleemosynarium, ex parte
altera de alendis, vestiendis, conservandis instruendisque pueris Lauretanis necnon
alia iuventute per magistros partim saeculares et partim ecclesiasticos in diversis liberalibus artibus instituenda conventum fuerit et nonnulla eiusdem conventionis aliam
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sui mutationem nacta sint, quaedam vero minus dilucide explicata multas saepius
peperere difficultates, ne ullus inposterum alicui controversiae locus relinquatur,
tam praefata Eminentissima, reverendissima et excellentissima Celsitudo Sua quam
praenominatus dominus praelatus priorem inter se factam conventionem rursus
renovant et quibusdam mutatis ac pro scholis erigendis magistrisque saecularibus
aut ecclesiasticis in gratiam instituendae iuventutis inducendis et sustentandis
religiosos patres Scholarum piarum assumendo denuo inter se paciscuntur.
Eminentissimus enim princeps sicut prius, ita et nunc promittit se eam, quae
pro alendis, vestiendis et conservandis dictis patribus et fratribus Scholarum piarum
necnon novem pueris Lauretanis eorundemque praeceptore et uno famulo iam dudum erecta est, fundationem dicto domino praelato cessurum eique inprimis domum
praefatis pueris olim assignatam, eiusdem vineas, campos, redditus et agros omnes
necnon eos, qui quondam ad hospitale Nicolspurgense Sancti Joannis spectabant,
itemque nonnullos agros eiectorum anabaptistarum iam specificatos consignaturum,
insuper mille florenos Rhenenses singulis annis, utpote ad festum Sancti Wenceslai
proxime venturi aut quindecim diebus post quingentos et ad festum Sancti Georgii
immediate sequentis aut quindecim post quingentos et ita singulis iisdem terminis
quovis anno recurrentibus; pro Lauretanorum etiam puerorum educatione annuatim quadringentos ex fundatione Lauretana a Venerabili capitulo Nicolspurgensi
nimirum pro quovis dictorum terminorum ducentos florenos Rhenenses in parata
pecunia itidem continuo numerari curaturum.
E contra dominus praelatus se obligat, obstringit et assentitur, ut pecunia
illa mille florenorum Rhenensium pro necessitatibus patrum Piarum scholarum
quotannis exponenda cistae in loco conventus dictorum patrum sitae et duabus
clavibus (quarum alteram dominus praelatus et alteram pater minister eiusdem
conventus possideat) occlusae quovis praenominatorum terminorum imponatur
et ex illa (utroque praefatarum clavium possessore praesente) omnibus et singulis
praenominatorum patrum amictus aliarumque rerum necessitatibus toties, quoties
iidem patres petierint, sine ulla tergiversatione aut excusatione illico succurratur.
Quod si vero quocumque supradictorum terminorum post expositam spatio semes
tris temporis pecuniam nonnulla eiusdem quantitas residua invenietur, ea domino
praelato ad sui liberam dispositionem consignabitur. Illa autem pecuniae massa, quae
pro alendis pueris Lauretanis quovis termino numerabitur, in manus domini praelati
reponetur, ex qua ille eorundem puerorum necessitatibus pro rei exigentia occurret.
Quod ad eos proventus, qui praeter numeratam pecuniam ex campis, agris, vineis,
hortis, animalibus, decimis et aliis huiusmodi redditibus eidem domino praelato
obveniunt, attinet, eos etiam, sive in propria substantia sive in pecunia per venditionem dictae substantiae acquisita, pro victu et amictu aliisque necessitatibus tam
patrum Piarum scholarum quam puerorum Lauretanorum pro utrorumque debita
exigentia impendet. Eamque in venditione vini ac frumenti observabit legem, ut id,
quod ex utriusque dictae substantiae specie usque ad futuram messem aut vindemias
pro patrum et puerorum sustentatione necessitas requiret, nullo modo vendatur, sed
pro dicta alimentorum exigentia usque ad praefatae futurae messis vindemiarumque
terminos semper conservetur; reliquum vero, quod post talem utramque frumenti et
vini substantiam praeservatam quot annis supererit, id ad eiusdem domini praelati
liberam dispositionem (detractis inprimis expensis pro sustentatione familiae rusticae,
cultivatione vinearum, operariorum et opificum debitis) pertinebit. Ne vero in horum
omnium maxime pro pueris Lauretanis facienda expositione aliquae difficultates
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oriuntur, vult praefatus dominus praelatus ea, quae pueris Lauretanis pro victu et
amictu aliisque rebus necessariis sunt exhibenda in hac ipsa eminentissimi principis
et sua conventione taliter specificata:
Dabitur pueris Lauretanis quotidie cibus duplex, utpote matutinus et vespertinus, qui pro exigentia diei erit vel carnium vel piscium adiunctis leguminibus.
Die autem illa, qua dicti pueri volent ieiunare et ipsi petierint (cum ad singula
ieiunia non teneantur), solum prandium illis exhibebitur et loco coenae collatio
apponetur. Diebus carnium pro novem Lauretanis et decimo praeceptore eorum
pro utroque tam matutino quam vespertino cibo tantum septem librae carnium
subministrabuntur, quibus in quolibet cibo iusculum et simplicia legumina sufficientia adiungentur. Diebus piscium eisdem in prandio iusculum, bina legumina
et pisces aut ova apponentur. In caena vero iusculum et unum ex leguminibus
ferculum exhibebitur. Panis bonus et bene coctus dabitur pro utroque cibo in
tanta quantitate, quam in utraque refectione quivis illorum appetet. Cervisiae
(quam dominus praelatus Wisternitii emet) pro quovis cibo dabuntur mensurae
quinque et media, quibus quavis die piscium in prandio una tantum mensura vini
pro omnibus suppeditabitur. Quod si autem ieiunium ut supra servandum, altera
in prandio et altera in collatione vini mensura omnibus offeratur.
Vestitus inferior de bono panno quovis anno novus (interposita eiusdem
lacerati necessaria refectione), superior autem, qui de simili panno coloris caerulei
in modum togae clericalis erit, quovis biennio et superpelliceum quavis necessitate
exigente iisdem pueris exhibebitur, qui vestitus (sed nigri coloris et clericorum
ecclesiae communis vestitui) etiam praeceptori eorundem eodem modo submi
nistrabitur. Calcei quoque quavis necessitate exigente cuivis puerorum novi ementur
et duo paria tibialium, utpote unum lineum et alterum laneum quotannis offerentur.
Lectisternia, indusia, strophiola, manutergia et alia similia ex tela confecta (praeter
mappas) cuivis dictorum puerorum a propriis parentibus aut amicis exhibebuntur,
ita ut quivis illorum in lecto separato dormiat et bis in septimana eisdem mappae
albae a domino praelato suppeditentur.
Coquum quoque et unum servum iisdem pueris alet dominus praelatus, qui
tamen sicut et praeceptor supra nominatus tales sint, ut patribus placeant, et ni
placuerint, ipsimet de aliis huiusmodi subiectis providere valeant; cui etiam praeceptori iuxta tenorem fundationis singulis annis quadraginta florenos Rhenenses
persolvet, incumbenti tamen eidem ex officio praedictos pueros ad templum euntes
comitari et tam musicam quam choralem cantum eos docere. Neque permittet, ut
dicti pueri sine licentia patrum Scholarum piarum parentes aut amicos eorum pro
exigendis necessitatibus suis accedant. Et ne hyemali tempore nimium frigus iidem
patiantur, curabit, ut illis in hyeme separatum hypocaustum calefiat, utque ab illis
omnis immunditia arceatur, procurabit et attendet.
Et haec sunt, ad qua singula perficienda dominus praelatus se obligat, dummodo illa, quae sibi superius promissa sunt, exhiberi statutis temporibus et terminis
modo debito consignentur: ni enim horum omnium cursus continuo servetur,
asserit dominus praelatus se etiam non fore in causa, si singula per se promissa
a sui necessaria executione deviabunt, prout et eminentissimus princeps omnibus
a se promissis servatis non vult a domino praelato quidquam eorum, quae supra
pollicetur, intermitti, innovari, mutari aut se in minimo amplius molestari. Ubi
enim aliquid horum contingeret, hanc sibi libertatem reservat, ut ipso facto sine
ulla domini praelati contradictione aut tergiversatione Eminentissimus omnia et
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singula tam mobilia quam immobilia a se pro utraque scilicet patrum et Lauretanorum fundatione domino praelato consignata ab eodem repetere et cuicumque
alteri id muneris ac officii exhibere iure merito possit et valeat. Interim vero haec
omnia supradicta rata et firma habere ac inviolabiliter servare velle utraque pars
suo sigillo propriaeque manus subscriptione sibi fide iubet.
Actum Nicolspurgi in arce et civitate haereditaria Suae Eminentiae 22 Augusti
anno 1632.
F. card. a Dietrichstain
J. B. Gramay
L.S.

L.S.

3. Tištěná zpráva o činnosti J.-B. Gramaye v Mikulově (možná z roku 1633)
Tištěný dvoulist: AGSP, Reg. Prov. 51 A, n. 19.
Částečně otištěno u S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, pozn. 4 na s. 485–486. Text vydáváme
kvůli tomu, že Sántha vynechává pasáže, které nejsou podstatné pro dějiny piaristů, ale jsou poměrně
důležité pro moravské dějiny.

Deo Optimo Maximo gloria, qui vitam, gratiam et patientiam largitus est.
Deiparae Virgini honor, cuius immaculatae Conceptioni dedicatum Seminarium in
aede Lauretana per sabbatha et vigilias eius laudes decantare nunquam intermisit.
Divo Iohanni Tutelari laus, cuius ecclesia deserta matutinis serotinisque precibus
et sacro in dies et per festa et dominicas vesperis et missa decorare non destitimus. Ecclesiae catholicae et reipublicae Nicolspurgensi incrementum, cuius usui
et ornamento tot alumnos et pauperes hactenus fovimus. Eminentissimo autem
principi, cardinali fundatori, cuius auspiciis haec acta, gratiae immortales a me et
a Superis remuneratio.
Quod me incredibili humanitate invitatum ad transferendum huc Oslovanense nostri Instituti seminariolum praeesse voluerit Gymnasio novo, magnifice a se
dotato non solum proventibus antiqui Hospitalis et puerorum Lauretanorum, sed
insuper mille florenis annuis sponte oblatis. Quod licet ferventer ante acceptationem
tanti muneris institerim, ut una mecum provisores aliquot constituerentur, coram
quibus annuae rationes reddi possent, ut constaret publice, qua fide et diligentia
administrentur omnia, nunquam in id voluerit consentire, sed meae solius fidei
totum credi. Quod instanti mihi et urgenti dictorum provisorum constitutionem et
communicationem rationum a praecedentibus curatoribus, a quibus doceri possem
et instrui, hoc quidem pluries fieri mandaverit, illud autem minime, iubens me in
dubiis semper ad Suam Eminentiam recurrerem, oblato mihi semper accessu et
audientia liberali, imo mensa, quandocunque desiderarem.
Quod licet primo ad certiorem studiorum in Seminario continuationem
propositos a me Patres scholarum piarum non admiserit, tamen postea evocari eos
per me consenserit, et ut melius haberentur, benigne declaraverit se contentam
licentiare Magistros Exercitiorum nec aliud requisiturum a me, quam ut Lauretanis
iuxta Instructionem mihi dandam et dictis Patribus de necessariis omnibus provideretur. Alumnos etiam Althanianos et pauperes (quandoquidem fundatio pro
eis facta videretur deficere et contages ab eis infirmis aliqua Civitati impenderi)
dimiti ordinaverit.
Quod festo Paschatis anni 1630 ad exonerationem meam choragum Genua
adducere promiserit facta spe non ipsum tantum, sed et alios Exercitiorum et lin-
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guarum Magistros, si expectationi de se conceptae satisfacerem, Aulae suae servitio
dignaturum aliosque Magistros omni modo possibili promoturum.
Quod videns me per summam iniuriam rebus meis privatum nec solutionem debitorum mihi consequi posse, nec ob id fabricam Seminarii ad normam
ab Architecto Carlon91 praescriptam et Eminentiae Suae dominoque comiti ab
Althan saepius exhibitam nec unquam ante adventum Patrum improbatam ita cito
absolvere posse nec continuare expensas illas, quas duobus annis libenter contuli de meo, ad promovendum Seminarium et pauperes iuvandos (quibus omnia
mea devovi) patienter me non tantum excusare dignatus sit, sed etiam pro nunc
absolvere aedificando.
Quod in solvendo ea, quae addixit liberalissime, non tantum satisfecerit mihi
toto hoc biennio, sed etiam super muneraria nonnunquam Lauretanis, Ecclesiae,
Patribus, Pauperibus honoraria et edulia etiam mihi dignatus fuerit aliquando
submittere.
Quibus beneficio impar ego ad rependendum condigne, ne tamen ingratus aut
indignus videar tanto favore, offero Eminentissimae Celsitudinis Suae compendium
eorum, quae pro modulo tenuitatis meae licuit praestare.
Et in primis quidem rationem officialium et alumnorum biennalium:
a
In Octobri anni 1629 oblata mihi Seminarii novi administratio cum bonis
Hospitalis et Lauretanorum et auctario mille florenorum duobus terminis solvendorum. Unde mox per litteras evocati Magistri ex Gallia, Stiria, Belgio, mense
Novembri convecta supellectile et provisionibus accommodatus locus Seminarii,
adducto tunc mecum Magistro Iohanne Cuclio regente, litterarum, linguae Bohemicae, scriptoriae musicaeque perito, Iohanne Lausnoy,92 linguarum Gallicae, Italicae,
Hispanicae, utriusque musices et arithmetices perito, Matthia Nicolai, organista et
fidicine Germanicaeque linguae et scriptoriae perito. Quorum primus mecum adhuc
est, secundus obiit hic apud me 20 Aprilis anni 1632, tertius obiit festo Martini
anni 1630 successoremque habuit statim Alexandrum Corvinum, hinc 12 Maii anni
1632 expirante suo biennali servitio egressum. Alumni tunc etiam adducti et musici
pueri 20, ita ut primum Officium factum sit in ecclesia Sancti Iohannis 8 Decembris
anni 1629. Et sequenti Innocentium festo ordinatis magistris duae scholae apertae
et festo Epiphaniae Comoedia exhibita salutatusque Princeps 15 diversis linguis.
Ineunte Quadragesima anni 1630 Claudius Hesart, Gallus, lanista et insultoriae saltatoriaeque magister cum equitatore Helveto assumptus mansit usque
91
Giovanni Battista Carlone (1580/90–1645).
92
Jedná se pravděpodobně o téhož Jeana de Lausnoy (Lannoy), který se narodil v Leuze
ve valonské provincii Hainaut (dn. Leuze-en-Hainaut) okolo roku 1604, a který byl ve věku
patnácti let Gramayem přivezen jako osvobozený z Alžíru mezi těmi, jež si ponechal pro svou
službu a které osobně vykoupil, jak o tom svědčí francouzský konzul na Mallorce 8. prosince
1619 (B e n M a n s o u r , A. E. H.: Alger, s. 391, 401). O necelých deset let později by
tedy byl již kanovníkem v Diestu a veřejným notářem z papežské i císařské autority (Gramay
Dietrichsteinovi, Oslavany 19. srpna 1628, f. 31–34). Jak dosvědčuje sám Gramay v této
relaci, Lausnoy zemřel 20. června 1632, tedy ve věku asi 28 let. Jinde píše, že mu byl velmi
blízký a že byl jeho duchovním otcem (Gramay Kalasanskému, Mikulov 26. května 1632,
S á n t h a , G. /ed./: Epistulae, s. 507). Rozhodně se tedy nemohlo jednat o slavného katolického teologa Jeana de Lannoye (1603–1678), doktora a profesora na Sorbonně (k němu
např. S c h u r r , Susanne: Lannoy. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon IV.
Herzberg 1992, col. 1241–1244).
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ad 9 Septembris, cui eadem septimana successit Ioachimus Brunensis mansitque
usque ad Dominicam in Albis, cum iussu eminentissimi principis intermissis propter
adventuros Patres exercitiis dimissus est. Franciscus autem Lambine, trium linguarum magister Graecensis, in auxilium dicti Iohannis Lausnoy venit mense Maio
anni 1630, cui 9 Septembris dimisso successit reverendus dominus Petrus Auger,
Italicae, Gallicae, Graecae, Sclavonicae et Turcicae peritus, sacellanus insuper cum
P. Francisco Ordinis Minorum, post adventum Patrum denique dimisso. Hiacinthus
Choragus Genua per Eminentiam Suam adductus perseveravit usque ad Octobrem,
cum ad aulam principis assumptus est. Sebastianus Keneff Belga syntaxin coepit
docere post Pascha anno 1630, poesin Magister Adrianus ab Angelis, rhetoricam
Magister Henricus Roussillon, ambo theologi Lovanienses, in Octobri eiusdem
anni. Magister etiam Iohannes a Castro Hollandus Amsterodamensis pro docenda
dialectica cum iisdem advenit, mansit et dimissus est. Nobiles, musici et pauperes
educati a me anno 1630 quinquaginta, quibus accesserunt in Octobri pauperes
Althaniani plus minus centum pane Oslaviam misso, reliquis per me ad exonerationem dicti domini comitis suppeditatis, usque ad adventum Patrum sustentati et
aliquot etiam vestiti.a1a
In Typographia mea Musica ad Seminarium translata editum hoc biennio
Vesperarium pro festivitatibus anni, Motetarium pro Dominicis et festivitatibus in
folio et quarto, Cantiones ordinis in quarto. In Typographia mea litteraria cardinalitiae permixta edita Principia et libri scholares, Catechismi trium linguarum,
Rudimenta Arithmeticae, Ianua linguarum cum Thesauro sententiarum, Iani Amageri discursus de eodem, Henrici Roussillon dissertationes duae, An ars longa, vita
brevis et contra?, Cantiunculae populares aliaque minuta plura edita. Comoedia
Elisabeth cum salutationibus diversarum linguarum, Drama de regno Bacchanalium,
Rudimenta linguae Italicae.
Inedita autem professorum dictorum varia poemata, orationes et opuscula
minora, mecoenatum favore alias forte lucem aspectura. Per Magistrum Cantus ad
opus meum, et si me hic decedere contigerit, Seminarii collecta ex praestantissimis
huius saeculi authoribus Litaniae Marianae 30. Antiphonae Marianae totidem,
Psalmi vesperarum 28. Hymnicum et sine Symphoniis 18. Moteta ex manu scriptis
60, permixta Symphoniis 32. Symphonia et Chorea diversorum 68. Missae manu
scriptae 20. Varia Patris Caroli Abbate 25. Compositum ab Organista Matthia Nicolai volumen miscellaneum mihi inscriptum et alterum ab Alexandro Corvino et
ab hoc Litaniae B. Virginis extravagantes variae 15. Antiphonae Marianae novae
formae et styli 12. Missae et Psalmi vesperarum Deiparae applicati 18. Euchristica [!] ad cantandum sub elevatione variatis modis et textibus 18. Hymni, Echones
et Cantilenae 12.
Ratio Oeconomiae biennalis initae mense Ianuario anni 1632.
Recepti ex agris et decimis isto biennio duri grani mutones 48.
In farina et panibus accepti aut comparati per me 32 mutones.
Avenae et mollis grani recepti ex decimis et agris Seminarii 21 mutones.
Aliunde comparati per me 25 mutones.
Vini ex decimis et vitibus Seminarii accepta vasa 28.
Convecta et aliunde comparata per me 32.
a-a

Tyto dva odstavce textu byly editovány v S á n t h a , G. (ed.): Epistulae, s. 485–486.
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In pecunia ex omnibus proventibus Nicolspurg. recepta circiter 3000 fl.
Illata expositaque in fabricam, supellectilem, magistros, ministros, alumnos
ultra (debentur seminario adhuc 1800 fl. mihi transcripti) 5000 fl.
Debentur mihi aut saltem debebuntur festo Georgii proximo 1000 fl., cum
e contra ego vix 600 fl. debiturus sim christianis et iudaeis pro foenore 400 fl.
Equi reperti hic 12 et totidem a me additi bovesque iugales 18, vaccae repertae
utiles 18, additae per me 15.
In necessitates Patrum (non computatis victualibus et potu), expensas itineris, supellectilem templi et Seminarii computata aestimatione altarium et aliorum
paucorum Althaniani comitis munificentia Seminario illatorum primo anno impensi
a me 1460 fl.

Jean-Baptiste Gramay – Primas von Afrika, Titularbischof von
Uppsala und Administrator von Oslawan
Jean-Baptiste Gramay (1579–1635) stammte aus dem heutigen Belgien, wo er auch
während der Regierungszeit Erzherzog Albrechts und der Infantin Isabella als offizieller
belgischer Historiograph wirkte. Die Gefangenschaft in Algier im Jahre 1619 führte zur
Wahl Gramays zum Bischof und Primas von Afrika, einem Titel, den die römische Kurie
nicht anerkannte. Seit 1622 hielt sich Gramay deshalb in Mitteleuropa auf, wo er zunächst
in Kontakt mit Graf Michael Adolf von Althan stand, der ihn zum Administrator seiner
Herrschaft Oslawan (Oslavany) ernannte, die die wirtschaftliche Grundlage für den Orden
der christlichen Ritterschaft bildete, den Althan, die Brüder Petrignani und der Herzog
Charles Gonzaga-Nevers kurz zuvor gegründet hatten, sowie für weitere Aktivitäten. In
Oslawan entstanden so ein Musikseminar für Jungen, eine auch mit Typen zum Druck von
Noten und Büchern in griechischer und hebräischer Sprache ausgestattete Buchdruckerei
sowie ein Armenhospiz.
Im Jahre 1629 wurden diese Aktivitäten auf der Grundlage von Verhandlungen mit
dem Olmützer Erzbischof Franz Kardinal von Dietrichstein an dessen Familiensitz, Nikolsburg
(Mikulov), verlagert. Gramays Aktivitäten in den Bereichen Musik, Bildung und Buchdruck
stellen ein beredetes Zeugnis für die höheren kulturellen Bestrebungen in Dietrichsteins
Nikolsburg dar. Der belgische Prälat beteiligte sich zudem aktiv an den Verhandlungen mit
dem später heiliggesprochenen Joseph von Calasanza, die zum Einzug der Piaristen in die
Länder nördlich der Alpen führten. Nach dem Eintreffen der Piaristen im Jahre 1631 geriet
Gramay jedoch bald in einen geistigen Konflikt mit dem ersten Repräsentanten dieses Ordens
Pater Peregrino Tencani. Die Auseinandersetzungen fanden im Herbst 1632 ihren Höhepunkt
als Gramay Nikolsburg verließ. Er hielt sich allerdings auch weiterhin in der Umgebung des
Grafen Althan auf, vor allem in Znaim (Znojmo), und zwar bis zum September 1634, als
sich Gramay auf die Reise in seine Heimat Belgien begab. Auf dem Wege dorthin verstarb
er im Jahre 1635.
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Pavel Pumpr
Nižší klérus na barokní Moravě
mezi normou a realitou
Příspěvek k prosazování norem pro život kléru
v olomoucké diecézi

Lower clergy in Baroque Moravia between norm and reality
On promoting the moral norms among the clergy of the Olomouc Diocese
The study compares the normative definition of life and the activity of lower clergy
in the Early Modern Moravia with the evidence of clerical offenses from the mideighteenth century. Most types of the clerics’ transgressions appear in single-digit
numbers. Only three kinds of offenses – consumption of alcohol, conflicts and suspect
contacts with women / offenses against celibacy – appear in twenty to sixty cases.
However, among twelve hundred diocese priests (of whom a tenth was filed due to
trespasses) also these cases represent only a marginal occurrence. Even more negligible
is the appearance of problematic clerics who earned a considerable demotion or even
termination of their careers. The research shows that the majority of these delinquents
kept their position and some even achieved further professional growth.
Key words: Lower clergy in Early Modern Period, Post-Tridentine reform of the clergy,
the Olomouc Diocese, transgressions against the prescriptions for the life of the clergy,
everyday life of priests

Není třeba příliš zdůrazňovat, že jedním z klíčových procesů raného
novověku, který ovlivňoval vývoj celé společnosti, byl proces, jenž je v současné historiografii nejčastěji označován jako konfesionalizace. Možnosti
a limity konceptu spojeného s uvedeným pojmem v poslední době rozebralo
hned několik studií publikovaných na stránkách tuzemského odborného
tisku.1 Dnes již víme, že zmíněný proces nemůžeme zjednodušeně chápat
jako jednosměrné působení vládnoucích elit na domněle pasivní nižší
vrstvy společnosti, neboť vedle tohoto vertikálního směru komunikace lze
při sledování praktického prosazování požadovaných postojů a jednání
spojených s danou konfesní identitou rozlišit i rovinu horizontální – tedy
1
Srov. S c h i n d l i n g , Anton: Utváření konfesí, konfesionalizace a multikonfesionalita
jako základní problém evropských dějin v 16. a 17. století. Nová německá literatura k problematice. ČČH 106, 2008, s. 80–108; F e j t o v á , Olga: Německá diskuse ke konfesionalizaci
v evropském kontextu. ČČH 109, 2011, s. 739–785. K aplikaci konceptu na prostředí českých
zemí blíže H r d l i č k a , Josef: Konfesijní politika šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v Čechách a na Moravě v 16. a 17. století. ČČH 108, 2010, s. 406–442.

Časopis Matice moravské 131/2012
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vzájemnou kontrolu členů určitého společenství, případně také cílené
formování vlastních postojů a vlastního jednání ve smyslu sebekontroly
a seberegulace.2 Mikrohistoricky orientované výzkumy navíc připomínají,
že při studiu způsobů ovlivňování a formování životní praxe členů raně
novověké společnosti nelze podceňovat ani aktivní roli „malých lidí“ nebo
úlohu místních komunit, schopných vykonávat v lokálních podmínkách
efektivní sociální kontrolu a také vyvíjet tlak směřující zdola nahoru.3
I při odmítnutí simplifikující představy vše ovládajících mocenských
elit, které do posledního detailu určují život bezmocných „širokých mas“,
však nemůžeme pouštět ze zřetele klíčovou otázku, jakým způsobem
(a s jakými výsledky) v dané oblasti postupovali stát, vrchnosti a institucionální církev (církve). Přitom nelze pomíjet fakt, že ústřední role v procesu
přenosu konfesní religiozity a disciplíny do světa laiků příslušela v první
řadě kněžím vykonávajícím duchovní správu.4 Protože raně novověký vývoj
nižšího kléru dosud patří v domácím bádání mezi témata spíše opomíjená,5
nabízí se zde více otázek než odpovědí. Mezi ty klíčové patří otázka, jakými proměnami v kontextu konfesionalizace prošel samotný klérus – aby
mohl v jejím rámci působit jako aktivní činitel (subjekt), ten, kdo usiluje
o příslušnou změnu postojů a jednání u členů laické společnosti, musel sám
projít analogickým procesem jako jeho objekt. V zahraniční historiografii je
tato problematika již dlouhodobě studována ze dvou základních pohledů.
V rámci církevních dějin je nahlížena jako proces reformy kléru (jenž je
součástí širší reformy církve, resp. církví).6 V sociálních dějinách je pak
dané téma pojednáváno jako postupná proměna středověkého duchovního
„stavu“ v novověkou „profesi“, tedy jako proces profesionalizace kléru,
který měl podobu zavádění profesních standardů v oblasti vzdělání kněží,
2
K tomu O r l i t a , Zdeněk: Poslušná těla – poslušná mysl. Disciplinace v prostředí
mariánských kongregací olomoucké diecéze v období raného novověku. ČMM 127, 2008,
s. 283–312; v širším kontextu M a l ý , Tomáš – M a ň a s , Vladimír – O r l i t a ,
Zdeněk: Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno 2010.
K „sebekonfesionalizaci“ též J a k u b e c , Ondřej: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých
biskupů potridentské doby. Olomouc 2003, s. 84–96.
3
Srov. Č e c h u r a , Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce tisíciletí? Dějiny a současnost 16, 1994, č. 1, s. 2–5; G r u l i c h , Josef: Zkoumání „maličkostí“.
(Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie). ČČH 99, 2001, s. 519–547.
4
Srov. P f i s t e r , Ulrich: Pastors and Priests in the Early Modern Grisons: Organized
Profession or Side Activity. Central European History 33, 2000, s. 41–65, na s. 65; B u r n e t t ,
Amy Nelson: Basel’s Rural Pastors as Mediators of Confessional and Social Discipline. Central
European History 33, 2000, s. 67–85.
5
Na tuto obtíž narážejí pokusy o syntetické postižení tématu – nejnověji B ů ž e k ,
Václav a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty. Praha
2010, s. 101–119, 298–356, 521–534, 614–643; srov. ČMM 130, 2011, s. 393–400.
6
Z historicko-teologického pohledu přibližuje obsah katolické verze reformy kléru
J e d i n , Hubert: Das Leitbild des Priesters nach dem Tridentinum und Vaticanum II. Theologie
und Glaube 60, 1970, s. 102–124. Reálnou situaci v konkrétním regionu rozebírá na základě
vizitačních zpráv například L a n g , Peter Thaddäus: Der süddeutsche Weltklerus im 16. Jahrhundert. Zeitschrift für Hohenzollerische Geschichte 33, 1997, s. 55–64.
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jejich praktického působení i životního stylu. Zdůrazňovány jsou paralely
ve vývoji v různých konfesích (při zohlednění jejich specifik), což potvrzuje
smysl konceptu konfesionalizace oproti dříve akcentovanému protikladu
reformace – protireformace, a zároveň je upozorňováno na přetrvávající
začlenění kléru do tradičních socioekonomických struktur, jež po celý raný
novověk bránilo završení reformy či profesionalizace kléru.7
V tuzemském bádání dosud nebylo téma raně novověké reformy
kléru systematicky zpracováno, byla mu však věnována určitá pozornost
v souvislosti s výzkumem dobových náboženských poměrů či vývoje církevněsprávních struktur. Pro katolické prostředí raně novověké Moravy,
jemuž jsou věnovány následující řádky, jsou tak k dispozici práce, které
seznamují s problematikou vydávání norem pro život kléru a jejich uplatňování pomocí správních a soudních orgánů a částečně i s reálnou situací, tedy
s konkrétními případy porušování církevních předpisů kněžími.8 Jakkoli
jsou zmínky o jednotlivých kauzách cenné pro poznání každodenního života
raně novověkého kléru, mají v jistém smyslu spíše ilustrativní hodnotu,
neboť z nich nelze vyvodit celkový závěr o tom, jak dalece byly církevní
orgány (případně další zainteresovaní činitelé) ve svém úsilí o reformu
kléru úspěšné, tj. do jaké míry byly normy stanovující ideál kněžského
života respektovány. Tuto otázku není možné řešit bez kvantitativní analýzy
pramenů evidujících všechen diecézní klérus. Uvedené cesty využil Rudolf
Zuber, který se ve výkladu o farním kléru na barokní Moravě pokusil podat i klasifikaci a kvantifikaci kněžských prohřešků.9 Informační potenciál
použitého soupisu provinilých duchovních z poloviny 18. století10 autor
ovšem zcela nevyčerpal (což je s ohledem na úctyhodný rozsah heuristiky,
na níž založil své dílo, vcelku pochopitelné) a navíc se při jeho vyhodno7
Srov. zejména P f i s t e r , U.: Pastors and Priests, s. 41–65; S c h o r n - S c h ü t t e , Luise: Die Geistlichen vor der Revolution. Zur Sozialgeschichte der evangelischen Pfarrer
und des katholischen Klerus am Ende des Alten Reiches. In: Berding, H. – François, E. – Ullmann, H. P. (Hgg.): Deutschland und Frankreich im Zeitalter der französischen Revolution.
Frankfurt/M. 1989, s. 216–244; t á ž : Evangelische Geistlichkeit und katholischer Seelsorgeklerus
in Deutschland. Soziale, mentale und herrschaftsfunktionale Aspekte der Entfaltung zweier
geistlicher Sozialgruppen vom 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Paedagogica Historica
30/1, 1994, s. 39–81; t á ž : The Christian Clergy in the Early Modern Holy Roman Empire:
A Comparative Social Study. Sixteenth Century Journal 29/3, 1998, s. 717–731; t á ž : Priest,
Preacher, Pastor: Research on Clerical Office in Early Modern Europe. Central European History
33, 2000, s. 1–39.
8
V á l o v á , Kateřina: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku. Olomouc 2002;
t á ž : Církevní soudnictví na Moravě v období raného novověku do zřízení církevního soudu roku
1858. In: Jan, L. – Kordiovský, E. (edd.): Vývoj církevní správy na Moravě. XXVII. mikulovské
sympozium 9.–10. října 2002. Brno 2003, s. 109–124; t á ž : De vita et honestate clericorum
na Moravě v raném novověku. Střední Morava 17, 2003, s. 83–88. K počátkům potridentské
reformy kléru nejnověji J a k u b e c , O.: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů,
s. 17–96.
9
Z u b e r , Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století I–II. Praha – Olomouc 1987–2003;
zde II, s. 111.
10
Viz pozn. 23.
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cování dopustil chyb. Cílem následujícího textu proto bude nový rozbor
zmíněného soupisu z hlediska zjištění typologie a frekvence jednotlivých
prohřešků a stanovení poměru bezúhonných a provinilých kněží v rámci
celé diecéze. Využití jiných komplementárních pramenů dále pomůže sledovat, jaké následky mělo porušení normy pro kariéru daného duchovního.
Nejdříve je však třeba připomenout ideální obraz života a působení kněze,
který vykreslovala církevní nařízení.
Základní principy katolické reformy kléru určil tridentský koncil.
V dogmatické rovině se soustředil na obhajobu svátostného charakteru
kněžství, popřeného Lutherem, ve svých reformních dekretech usiloval
o odstranění negativních jevů ze života duchovních, které odporovaly obrazu kněžského ideálu.11 Publikaci koncilních dekretů na Moravě zajistila
synoda, kterou svolal biskup Stanislav Pavlovský roku 1591.12 Ustanovení
synody týkající se života kléru byla opakována a rozvíjena v dalších normách, z nichž má zcela zásadní význam Monitorium sive instructio brevis pro
decanis ruralibus ac parochis dioecesis Olomucensis, vydané biskupem Karlem
z Lichtenštejna-Kastelkornu roku 1666. Monitorium zůstávalo základní
směrnicí pro život kléru i v 18. století, kdy sloužilo jako předloha pro
obdobné normy vydávané olomouckými biskupy.13
Ideální obraz života a působení duchovního správce farnosti je v Monitoriu zformulován prostřednictvím příkazů a zákazů, doprovázených
výčtem trestů, jimiž bylo zapovězené jednání sankcionováno. Přes všechnu
strohost však v normě zřetelně vystupuje pozitivní princip, jenž byl základem potridentského ideálu duchovního správce: jde o novozákonní obraz
Krista – dobrého pastýře, starostlivě pečujícího o svěřené ovečky.14 V tomto
duchu začíná sedm desítek článků čítající instrukce pro faráře líčením závažnosti úřadu duchovního správce, jeho zodpovědnosti za svěřené duše
a za jejich věčnou spásu. Ta představuje hlavní cíl, k jehož dosažení musí
farář vynaložit všechny své síly. Příznačné je, že jako spojené nádoby zde
vystupují na jedné straně osobnostní předpoklady kněze a jeho profesní
kompetence a na druhé straně jeho pracovní nasazení, tedy výkon duchovní
11
J e d i n , H.: Das Leitbild des Priesters, s. 102–124.
12
H a r t z h e i m , Josephus – S c h o l l , Hermann (edd.): Concilia Germaniae…
Tomus VIII. Coloniae Augustae Agrippinensisum 1769, s. 320–362.
13
Monitorium sive instructio brevis pro decanis ruralibus ac parochis dioecesis Olomucensis…
Olomucii 1666 (Vědecká knihovna v Olomouci /= VKOL/, sg. 36052); K u b í č e k ,
Antonín: Monitorium sive Instructio brevis. Časopis katolického duchovenstva 44 (69), 1903,
s. 349–353, 463–466; Z u b e r , R.: Osudy I, s. 207; II, s. 97; V á l o v á , K.: Curia, s. 27,
29, 31, 32, 50; t á ž : De vita et honestate clericorum, s. 84–85.
14
Ke konceptu dobrého pastýře D ü r r , Renate: „...die Macht und Gewalt der Priestern
aber ist ohne Schrancken“. Zum Selbstverständnis katholischer Seelsorgegeistlicher im 17. und
18. Jahrhundert. In: Dinges, M. (Hg.): Hausväter, Priester, Kastraten: Zur Konstruktion von
Männlichkeit im Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Göttingen 1998, s. 75–99, na s. 80–86,
91; t á ž : Images of the Priesthood: An Analysis of Catholic Sermons from the Late Seventeenth
Century. Central European History 33, 2000, s. 87–107, na s. 92–99, 106.
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správy. Oba aspekty farářova působení se vzájemně podmiňovaly: Mravný
a zbožný život i odpovídající profesní připravenost (vzdělání) kněze samy
o sobě nestačily, byly „pouhými“, zároveň však nezbytnými předpoklady
péče o svěřené duše, v jejímž svědomitém vykonávání tkvělo vlastní poslání
správce farnosti. Dobrý pastýř tak měl oplývat řádným a svatým životem,
znalostí „věcí Božích“, horlivostí, rozvážností, statečností, trpělivostí, vlídností a bdělostí.
Jedním z reformních principů směřujících k odstranění zlořádů
v duchovní správě bylo prosazení výlučné vazby faráře na vlastní farnost
(a naopak). Pouze řádně ustanovený farář byl kompetentní k výkonu
duchovní správy obyvatel farnosti, pro něž byl v podstatě jediným zprostředkovatelem kontaktu s Bohem, a tudíž i cesty ke spáse. Proto se mu
zapovídalo hromadit více beneficií (výjimkou byly naléhavé případy, kdy
šlo o existenční nutnost), měl trvale sídlit na jediné faře (rezidenční povinnost) a v jejím správním obvodu bedlivě bdít nad svěřenými farníky
a svědomitě jim poskytovat duchovní úkony. Nesměl (stejně jako žádný
jiný světský či řeholní kněz) svévolně zasahovat do duchovní správy cizích
farností a zároveň musel dbát na to, aby v jeho farnosti nepůsobili neznámí,
potulní a neaprobovaní kněží. Ustanovování kněží do správy farností bylo
v kompetenci biskupa, jehož pravomoc v rámci diecéze a podřízení farního kléru jeho dohledu Tridentinum akcentovalo. Nezastupitelnou úlohu
ve výkonu kontrolních a správních pravomocí biskupa sehrávali místní
děkani, kteří tak tvořili mezičlánek zajišťující oboustrannou komunikaci
mezi ordinářem (konzistoří) a jednotlivými faráři. (Povinnosti děkanů podrobně popisuje samostatná Instructio pro decanis, jež v Monitoriu předchází
vlastní instrukci pro faráře.)
V praxi byla vazba farního kléru na biskupa oslabována skutečností,
že farní beneficia podléhala držitelům patronátních práv, kteří fakticky
rozhodovali o obsazování far a významně ovlivňovali ekonomicko-správní
chod farností, tudíž i každodenní život duchovních správců.15 Závislosti
farářů na patronech si církevní orgány byly vědomy, a proto vybízely klérus
k udržování dobrých vzájemných vztahů; zároveň však hrozily přísnými
tresty provinilým farářům, kteří nereagují na předvolání před biskupský
soud a spoléhají na ochranu světských pánů. Výmluvné je, že ve výčtu
15
Srov. S c h l e n z , Johann: Das Kirchenpatronat in Böhmen. Beiträge zu seiner
Geschichte und Rechtsentwicklung. Prag 1928; R y a n t o v á , Marie: Církevní patronát
Eggenberků a Schwarzenberků na přelomu 17. a 18. století (1694–1710). In: Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750). Opera historica 5. České Budějovice 1996, s. 617–637;
P u m p r , Pavel: Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy
šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století. In: Stuchlá, P.
(ed.): Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní správa jeho doby v Čechách.
Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11. září 2007 v Městské galerii
ve Vodňanech. Vodňany 2008, s. 79–94; t ý ž : Beneficia, záduší a patronát v barokních
Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Brno 2010.
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prostředků, jimiž si tito kněží zjednávají záštitu patronů, nechybí ani „svatokrádežné dary“ – bezpochyby se tím míní postupování části majetku či
příjmů svěřeného beneficia patronům. Takovou simonii výslovně kritizuje
instrukce pro děkany v souvislosti s praxí při udělování prezentací na fary,
jež si někteří duchovní od patronů doslova kupovali.16 Řádný farář naopak
nesměl ekonomický základ beneficia nijak umenšovat, ani dopouštět jeho
poškozování, měl jej bedlivě chránit, a proto byl povinen všechny příjmy
fary i kostela řádně evidovat; bez nich totiž nebyla pravidelná duchovní
správa farnosti možná. Stejně tak měl svědomitě pečovat o celkové hmotné
zázemí kultovního provozu svého kostela – tedy předně starat se o dobrý
stav kostelních i farních budov, o čistotu chrámu i jeho liturgického vybavení a o vše potřebné k vysluhování svátostí (svaté oleje, křestní voda atd.).
Přinejmenším stejně nezbytné jako odpovídající materiální podmínky
byly pro nerušený chod duchovní správy i bezproblémové vztahy v rámci
farnosti, proto instrukce vybízela faráře k jejich zachovávání. Duchovní se
mohli poměrně snadno ocitnout ve sporu s farníky – ať už bylo příčinou
nedbalé poskytování duchovních úkonů nenaplňující očekávání věřících,
nebo naopak nekompromisní konfesijně-disciplinační působení narážející
na odlišné zvyklosti obyvatel farnosti, případně záležitosti ekonomické
povahy či jiné skutečnosti.17 Účinnou pomoc v konfliktu se vzpurnými
farníky mohl knězi poskytnout právě patron, jenž byl zpravidla zároveň
i vrchností farníků; také proto norma nabádala faráře, aby s patrony udržovali dobré vztahy.
Vztahy faráře s farníky problematizoval i fakt, že jeho pastorační
působení bylo spojeno se způsobem, jakým získával svou obživu. Citelně
se tato skutečnost projevovala v oblasti udělování svátostí, v souvislosti
s nímž byly vybírány štólové poplatky. V tomto kontextu Monitorium
připomínalo, že dobrý duchovní správce nemá být veden zištností, nýbrž
ohledem na spásu duší. Proto zakazovalo požadovat platby za vysluhování
svátostí, a to zvláště v případě nemocných a chudých, u nichž by odepření
svátosti kvůli nezaplacení ohrozilo jejich spásu. Zároveň však dovolovalo
přijímat tradiční poplatky, při jejichž vybírání se mělo postupovat mírně
a s ohledem na situaci dané osoby. Obojaké ustanovení, za nímž lze tušit
snahu zabránit svatokupectví a přitom nepřipravit kněze o potřebný příjem,
situaci nevyřešilo, a tak problematika štólových poplatků přes opakované

16
Srov. Z u b e r , R.: Osudy I, s. 203; II, s. 144; P u m p r , P.: Beneficia, s. 137, 180.
17
Srov. B e c k , Rainer: Der Pfarrer und das Dorf. Konformismus und Eigensinn im
katholischen Bayern des 17./18. Jahrhunderts. In: Dülmen, R. van (Hg.): Armut, Liebe, Ehre.
Studien zur historischen Kulturforschung 1. Frankfurt am Main 1988, s. 107–143, 283–287;
H i m l , Pavel: Die „armben Leüte“ und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen
Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und
Kirche (1680–1781). Stuttgart 2003, s. 297–333.
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snahy o stanovení jejich pevných sazeb (1682, 1749) zůstávala i na Moravě
jedním z neuralgických bodů duchovní správy.18
V souvislosti s udělováním svátostí vystupuje výlučná úloha kněze
jako zprostředkovatele kontaktu s Bohem do popředí. Zodpovědnost
za spásu svěřených duší kladla na bedra faráře značné nároky: měl vysluhovat svátosti farníkům ochotně a podle potřeby v jakékoli situaci, aby
jeho nedbalostí nikdo nebyl připraven o věčnou blaženost. „Tridentský“
důraz na pořádek v duchovní správě se odráží v ustanoveních o důsledné
evidenci udělovaných svátostí v církevních matrikách a o konání křestních
a oddacích obřadů výhradně v kostele. Centrální úloha v kultovním životě
farnosti připadala mši, jejímuž častému a náležitému sloužení věnuje Monitorium zvláštní pozornost: Celebrantovo odění, gesta, pohled, chůze, to vše
mělo odpovídat významu liturgického aktu a zároveň ukazovat vznešenost
kněžského úřadu. Opomenuty nejsou ani další obvyklé povinnosti kněze
(modlitba breviáře), stejně jako jiné prvky duchovního života farnosti –
dodržování postů, slavení svátků, konání církevních procesí a poutí, jichž se
sami faráři neměli účastnit jen pro zábavu, nebo aby se vyhnuli duchovní
službě ve svém kostele. Zdůrazněna je rovněž potřeba, aby byl život farnosti zbaven všech zjevných či zdánlivých nekatolických prvků, ať už šlo
o „kacířské“ písně v národním jazyce, anebo o užívání kalicha k podávání
abluce po přijetí eucharistie, jež evokovalo přijímání podobojí.
Reformační důraz na hlásání slova Božího nezůstal bez ohlasu ani
v katolickém prostředí. Instrukce tak mezi povinnostmi faráře vypočítává
i pravidelné kázání, které je pojímáno jako další efektivní nástroj, s jehož
pomocí měli kněží vést svěřené duše ke spáse. Analogický význam mělo
nařizované konání katechezí. Na tuto oblast činnosti duchovního správce
navazoval svým působením ve farní škole učitel, a farář proto musel dbát
na jeho pravověrnost, řádný život i plnění povinností. Kazatelská činnost
a výuka katechismu kladla na kněze nároky v rovině intelektuální, a tak
bylo duchovním správcům ukládáno, aby se pilně věnovali studiu bible
a teologické literatury, zejména usnesení tridentského koncilu.
Profesní kompetence potridentského faráře zahrnovaly nejen požadované vzdělání, prohlubované dalším studiem, ale také příslušné morální
kvality. Jestliže byly vznášeny přísné nároky na věřícící laiky – příjemce
svátostí a posluchače kázání, tím spíše je měl plnit kněz, který svátosti vysluhoval a ve svých promluvách hlásal normy křesťanského života. Faráři
podléhali stejně jako jejich svěřenci povinnosti pravidelně přistupovat
ke zpovědi, ovšem na rozdíl od laiků (jimž byla ukládána povinnost zpoví18
Z u b e r , R.: Osudy I, s. 199–200; V á l o v á , K.: Curia, s. 28, 50, 115, pozn.
140, 141. Srov. též S t u c h l á , Pavla: Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky
církevní správy. Praha 2004, s. 69–76; P u m p r , P.: Farní klérus. In: Borovský, T. – Chocholáč, B. – Pumpr, P. (edd.): Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě
od poloviny 14. do počátku 17. století. Brno 2007, s. 207–209; t ý ž : Beneficia, s. 220–231.
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dat se alespoň jednou do roka) tak museli činit minimálně jednou za měsíc.
Duchovní měl dbát na mravy farníků a poskytovat jim svým životem příklad
vyšší křesťanské zbožnosti a dokonalosti, vést odlišný životní styl. Obtížné prosazování Tridentinem potvrzeného celibátu se muselo vypořádat
s faktem, že jeho porušování souviselo nejen s přirozenými biologickými
motivy, ale také s potřebami běžného provozu farářovy domácnosti, z nichž
vyplývala přítomnost žen na faře v roli hospodyň či kuchařek. Proto Monitorium přísně nařizovalo, aby kněží pod jakoukoli záminkou nevydržovali
podezřelé osoby ženského pohlaví ani ve svých domech, ani jinde a aby
s nimi nevstupovali do důvěrných kontaktů. Zapovězen nebyl pouze samotný tělesný styk se ženami, ale vůbec vše, co mohlo ohrozit vnější dojem
kněžské důstojnosti a bezúhonnosti – duchovní se tak nesměli procházet
s farní kuchařkou na veřejnosti či s ní cestovat na voze. Dále bylo farářům
zakazováno činit ve svých závětech odkazy ženám či hospodyním, s nimiž
buď hanebně žili, anebo z toho byli podezřelí, stejný zákaz se týkal i nelegitimních kněžských dětí.
Kněz měl být odlišitelný od laika doslova na první pohled, proto norma kladla velký důraz i na to, aby vnější ustrojení kněze odpovídalo jeho
stavu (klerický šat, tonzura). Zakázány byly projevy marnivosti, okázalosti
a světské módy (krátké a barevné šaty, pěstěné vousy, dlouhé vlasy atd.).
Oblečení mělo zároveň odlišovat nižší klérus od vyššího. Sociální propast
mezi těmito dvěma skupinami duchovenstva připomínají ustanovení, která
vyhrazují luxusní oděvy, ale také odpovídající titulaturu, pouze prelátům.
Stejně jako světské ustrojení byla kněžím zapovídána i nevhodná
zábava, neslučitelná s životem duchovního. V zákazu tance opět zaznívá
potřeba distinkce kléru od „sprostého lidu“ i tušená snaha zamezit kontaktům se ženami. Stejně tak jsou duchovní varováni před zdrojem dalších
„hříchů“ – opilstvím, jehož se mají vystříhat i při účasti na jinak dovolených
počestných hostinách. Kněžím se dále zapovídá návštěva krčem jako míst
nevázané zábavy a výtržností a také zřizování hospod na farách. Vizitační
řád, jenž je součástí Monitoria, připomíná i jiné zakázané činnosti, když
děkanům nařizuje, aby sledovali, zda se faráři nevěnují obchodům či zda
neholdují hazardním hrám. Dodejme, že ustanovení olomoucké synody
z roku 1591 jsou ve srovnání s Monitoriem stručnější, obsahově se však
od něj nijak zásadně neliší; navíc zahrnují zákazy nošení zbraní a lovu,
známé již ze středověku.19
Středověký původ některých příkazů či zákazů Monitoria20 dokládá
určitou návaznost potridentského modelu kněze na předchozí kanonickoprávní tradici a zároveň svádí k domněnce o dlouhodobém přetrvávání
týchž problémových jevů. Tuto hypotézu však nelze přijmout bez dalšího
19
Viz pozn. 12. K zakázaným činnostem Z u b e r , R.: Osudy II, s. 98–99.
20
Srov. K r a f l , Pavel (ed.): Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha
2003, s. 57, 88 a podle rejstříku; též V á l o v á , K.: De vita et honestate clericorum, s. 83–88.
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pramenného výzkumu. Dostáváme se k otázce, do jaké míry analyzovaná
norma odrážela reálné problémy každodenního života barokních farářů.
Nejdříve je ovšem třeba přiblížit pramen, v němž bude hledána odpověď
na tuto otázku, tedy zmíněný soupis prohřešků kněží olomoucké diecéze
z poloviny 18. století.
Počínaje rokem 1746 začala olomoucká konzistoř vydávat pod
názvem Catalogus Petrino-Sarcandrinus katalogy diecézního kléru. Tyto
tištěné soupisy duchovních měly i své rukopisné předlohy, jejichž dochované exempláře nabízejí badateli více informací.21 Rozdílnou výpovědní
hodnotu obou typů katalogů dokládá srovnání prvních dvou exemplářů.
Tištěný katalog z roku 1746 má jednoduchou podobu abecedního soupisu
kněží a jejich působišť (první část), resp. míst v duchovní správě a jejich
personálního obsazení (druhá část).22 Oproti tomu jeho rukopisná předloha uvádí u každého kněze nejen jméno, příjmení, pozici v rámci církevní
správy a působiště, ale také místo původu a jazyk (patria et lingva), osobu
či instituci, jež danému duchovnímu poskytla titulus mensae, dále datum
svěcení, údaj o délce dosavadního působení v duchovní správě i o věku
a konečně případné kázeňské prohřešky (rubrika vita).23 Výpovědní
hodnota záznamů v poslední kolonce je sice omezená jejich heslovitostí,
tento nedostatek však do jisté míry kompenzuje fakt, že na závěr rukopisu
je připojen samostatný soupis provinilých kněží, který delikty popisuje
poněkud výmluvněji.24 Většinou tak lze po srovnání obou typů zápisů
alespoň rámcově stanovit, čím se daný duchovní provinil. Dobu vzniku
pramene umožňují určit denní data, jimiž jsou ve vlastním katalogu uvozeny zápisy týkající se jednotlivých kněží. První vrstva těchto záznamů je
21
První z těchto rukopisů pochází z let 1745–1746 (k jeho dataci viz dále v textu):
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Arcibiskupská konzistoř Olomouc, kniha č. 92
(za upozornění na tento pramen vděčím Mgr. Vladimíru Maňasovi, Ph.D., z Ústavu hudební
vědy FF MU v Brně). Z období do konce 18. století jsou v tomtéž fondu uloženy katalogy z let
1756 (kniha č. 94), 1760 (knihy č. 95 a 96) a 1761 (kniha č. 97). V inventáři k dotyčnému
fondu je jako katalog kněžstva z let 1745–1802 označena ještě kniha č. 93; v tomto případě
však nejde o klasický katalog kléru (tedy o kompletní soupis diecézního duchovenstva k určitému roku), nýbrž o evidenci nově vysvěcených kněží, která zahrnuje delší časové období.
Uvedené katalogy jsou dále citovány zkratkou názvu fondu a číslem knihy – např. ACO 92.
22
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, knihovna, sg. X-i-6.
23
ACO 92. Struktura rukopisu je následující: jmenný rejstřík kněží (s. 1–52); seznam 61
děkanátů olomoucké diecéze (s. 53–54); vlastní katalog kléru, uspořádaný podle děkanátů
(s. 55–212); seznam kněží, kteří nebyli do katalogu zahrnuti, protože nedodali své fase s příslušnými údaji (s. 213–214); přehled prohřešků kněží a jejich stručný výklad (s. 215–232);
soupis far obsazovaných volně olomouckým biskupem, tj. bez účasti patronů (s. 233–236).
Podrobné analýze obsahu katalogu bude věnována samostatná studie.
24
Například u šitbořického faráře Františka Skupky je v kolonce vita poznamenáno: „notatus ob carnis delictum Lissicii“ ; soupis prohřešků pak uvádí bližší charakteristku: „Franciscus
Skupka, parochus Schidtboržicensis, inqvisitus est qvam cooperator Lissicensis ob impraegnatam ab
ipso Sabinam Dalbertin et condemnatus ad subeundum carcerem in episcopali curia, necnon monitus
canonice prima vice.“ ACO 92, s. 55, 215. Někdy jsou záznamy v katalogu natolik neurčité
(„notatus“, „inqvisitus“, „notatus in diversis“  ), že lze vycházet pouze z údajů soupisu prohřešků
(byť jsou i případy opačné).
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datována do období od června do prosince roku 1745 (přitom výrazně
převažují měsíce červenec a srpen), pouze údaje z opavského děkanátu se
(s výjimkou jediného prosincového zápisu) hlásí až do ledna následujícího
roku. Z období od ledna do května 1746 pak pochází druhá, „aktualizační“
vrstva zápisů, informující o změnách působišť kněží. Vznik závěrečného
soupisu provinilých duchovních lze časově zařadit podle toho, jak reflektuje
zmíněné aktualizace, do období po 29. březnu 1746 a před 14. květnem
téhož roku. Správná datace analyzovaného rukopisu je tedy 1745–1746.25
Rukopisný katalog i se soupisem provinilců přináší údaje k celkem
1194 kněžím, z toho u 129 duchovních je evidován prohřešek. Lze tedy
konstatovat, že v očích olomoucké konzistoře byla z hlediska řádného
života či plnění pracovních povinností problémová pouhá desetina diecézního kléru (10,8 %).26 V rámci tohoto vzorku se pouze u jediného kněze
nepodařilo zjistit alespoň přibližný charakter jeho provinění.27 Aby bylo
možné kvantitativně vyhodnotit prohřešky zaznamenané u zbývajících
128 duchovních, muselo být jejich jednání „rozloženo“ na jednotlivé typy
provinění.28 Jen u 93 kněží je totiž evidován jeden druh prohřešku, zbylých
25
Oproti tomu R. Zuber datuje pramen do doby kolem roku 1747. Z u b e r , R.:
Osudy II, s. 111.
26
V uvedených součtech se opět rozcházím s Rudolfem Zuberem (tamtéž), který uvádí
celkový počet 1203 kněží, z toho 123 s evidovaným pokleskem (zjištěný podíl „problémových“
duchovních tak není příliš odlišný – podle Zubera jde o 10,22 %). Zuber patrně dostatečně
nezohlednil případy, kdy jeden kněz je zapsán v katalogu na dvou místech: V první časové
vrstvě zápisů jsou dvakrát uvedeni dva kněží (Zikmund z Hirtenbergu a Martin Zborka),
ve druhé vrstvě se objevují dva záznamy u jednoho duchovního (Karel Kladivo). V souvislosti
s přičítáním kněží uvedených v aktualizačních zápisech z první poloviny roku 1746 k počtu
duchovních zaznamenaných k roku předchozímu je navíc třeba vzít v úvahu, že některé
osoby jsou evidovány v obou časových vrstvách zápisů, tedy opět dvakrát. S ohledem na tyto
skutečnosti jsem dospěl k součtu 1177 duchovních v první vrstvě zápisů a 16 „nových“ kněží ve druhé vrstvě záznamů. K nim jsem připočetl jediného kněze ze seznamu provinilců,
který není současně evidován ve vlastním katalogu (Jiří Avrath), neboť i on příslušel do řad
diecézního kléru (v tištěném katalogu z roku 1746 je již uveden). Do výsledného celkového
součtu 1194 kněží jsem nezahrnul ty, kteří v samotném katalogu nejsou uvedeni, protože
jejich osobní údaje nebyly při sepisování rukopisu k dispozici (viz ACO 92, s. 213–214).
Právě kvůli absenci bližších údajů by totiž započtení těchto duchovních znemožnilo vyčíslit
podíl problémových jedinců v rámci diecézního kléru. Co se týče počtu provinilých kněží,
jejich závěrečný soupis eviduje 124 osob. Ty jsou zachyceny (s výjimkou J. Avratha) také
ve vlastním katalogu, kde se však nachází ještě dalších pět duchovních, kteří mají záznam
v kolonce vita, a proto museli být zahrnuti do zde analyzovaného vzorku, jenž tak čítá celkem
129 „provinilců“.
27
Jan Josef Režný byl zbaven místa lokálního kaplana ve Velkých Bílovicích „ob certa
delicta“. Podobně neurčité informace o vyšetřování „v různých věcech“ u Jana Ristelhubera
a Jiřího Avratha se podařilo konkretizovat díky údajům, jež publikoval Z u b e r , R.:
Osudy II, podle rejstříku.
28
Zmíněný postup zčásti naráží na strohost a někdy i formulační nejasnost zápisů. Sporných případů je ovšem zanedbatelné množství (potíže s výkladem zápisů byly řešeny u tří
kněží), které nijak zásadně nezpochybňuje výpovědní hodnotu níže uvedených dat, jakkoli
jsou výsledkem (subjektivního) interpretačního přístupu autora. Pokud je u jednoho kněze
evidován stejný prohřešek opakovaně, počítám jej pouze jedenkrát, neboť jde o recidivu
téhož jednání a ne o několik typově různých přečinů. Jisté obtíže jsou spojeny s interpretací
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35 jedinců se provinilo dvěma či více způsoby: dva různé přečiny byly
zaznamenány u 25 osob, třemi způsoby se provinilo osm kleriků a u dvou
jedinců bylo jejich jednání roztříděno do čtyř různých kategorií. Celkem
tedy bylo zachyceno 175 případů problémového jednání, jejichž klasifikaci
přibližuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Počet a typy prohřešků kněží evidovaných olomouckou
konzistoří v letech 1745–1746
Kategorie prohřešku
Nedostatky v duchovní správě
Absence a potulky
Nedostatečné znalosti
Neschopnost výkonu duchovní správy
Simonie
Machinace s majetkem kostela a jiných
subjektů v rámci farnosti
Jiná provinění související s majetkem
Neposlušnost a nedodržování subordinace
Pobuřování
Spory
Výtržnosti
Přílišná konzumace alkoholu
Tanec
Hazardní hry
Nevhodný oděv
Styk se ženami
Neklidní či neřádně žijící kněží
Celkem zaznamenáno prohřešků

6
7
5
2
2

Jejich podíl na celkovém počtu prohřešků
3,43 %
4,00 %
2,86 %
1,14 %
1,14 %

5

2,86 %

2
7
2
23
6
18
9
2
2
64
13
175

1,14 %
4,00 %
1,14 %
13,14 %
3,43 %
10,29 %
5,14 %
1,14 %
1,14 %
36,57 %
7,43 %
100,00 %

Počet případů

Poněkud překvapivý je nízký počet provinění, která se bezprostředně
týkala samotné pracovní náplně kněží – nedostatky ve výkonu duchovní
správy se staly předmětem vyšetřování v pěti případech, jeden kněz překročil své kompetence, když jako zámecký kaplan v Rájci sloužil (patrně
bez příslušného povolení) v kapli ve Sloupu mši pro vrchnostenské úředníky (officialibus). Téměř stejně častý problém, jenž mohl rovněž souviset
některých latinských termínů – například slovo rixa může znamenat obecně spor či hádku,
ale také rvačku; v těchto případech bylo nutné vycházet z kontextu konkrétní kauzy. Další
komplikace souvisejí s příliš obecnými formulacemi některých záznamů soupisu (jež mohly
být alespoň někdy zpřesněny pomocí heslovitých údajů z katalogu) a jejich případnou neúplností: U čtyř kněží je poznamenáno, že byli vyšetřováni jak kvůli vyjmenovaným prohřeškům,
tak i kvůli proviněním, jež nejsou blíže specifikována, a proto ani nemohla být analyzována.
Přitom nelze vyloučit, že poklesky některých kněží mohly uniknout pozornosti církevních
orgánů, a nemusely se tak dostat do zde zkoumané evidence (k tomu viz níže).
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se zanedbáváním duchovní správy, představuje nedodržování rezidenční
povinnosti – ať už šlo o blíže neurčené absence, či pouze o „noční toulky“.
Explicitní zmínky o dalších prohřešcích dotyčných kněží dokládají, že jejich
potulky, jež v jednom případě přesahovaly i rámec diecéze,29 mohly přímo
souviset s mravnostními delikty – s podezřelým stykem se ženami, tancem
a účastí na masopustním reji či popíjením alkoholu. Z hlediska duchovní
správy ale tkvělo hlavní nebezpečí v tom, že kněz, který nebyl přítomen
na své faře, nebyl k dispozici v případě naléhavé potřeby a mohl zanedbat
duchovní péči o umírající, čímž se zásadně proviňoval proti klíčovému
úkolu zajišťovat spásu svěřeným duším.
Pět duchovních poznamenaných kvůli nedostatečným znalostem poukazuje na další faktor, který negativně ovlivňoval pastorační působení. Pokud již dotyčný kněz samostatně vykonával duchovní správu, snažila se ho
konzistoř přimět, aby si vzdělání doplnil.30 V horším postavení byli klerici,
kteří pracovní místo teprve sháněli, a museli proto nejdříve prokázat, že svůj
vzdělanostní deficit překonali. Tak v Olomouci se zdržující nezaměstnaný
kněz Karel Kladivo projevil „nepatrné znalosti“, když opakovaně neobstál
u zkoušky. Jedním z hlavních problémů zmíněného rodáka z Benešova byl
dialekt charakteristický pro slezské části olomoucké diecéze, v pramenech
církevní provenience z této doby označovaný jako „idioma quadicum“. Tento
dialekt spolu s koktáním knězi na jeho předchozím místě kaplana v Hostimi
u Jevišovic, tedy na opačném konci diecéze, než z jakého pocházel, bránil
v běžném výkonu duchovní správy (prý nemohl ani mluvit, ani kázat),
a zřejmě z toho důvodu o své místo přišel.31 Nakonec zkoušku úspěšně
absolvoval se znamenitým hodnocením (praeclare) a v květnu 1746 obdržel kooperaturu v Mysločovicích v holešovském děkanátu.32 Hůře dopadl
29
Uherskobrodský děkan Khell byl vyšetřován a odsouzen „kvůli častějším absencím
a potulkám mimo diecézi“, což jistě souviselo s polohou jeho působiště u hranic olomoucké
a nitranské diecéze. ACO 92, s. 220.
30
Farář v Krumperkách (dnes Podlesí) Kigler byl kvůli „slabým znalostem“ vybídnut
k pilnějšímu studiu. Pohořelický farář Kremer, poznamenaný kvůli znalostem i kvůli podezřelému styku s opačným pohlavím, byl poslán zpět ke svému beneficiu, až když „se zdokonalil“
(se perfecit) u kapucínů; není však jasné, zda šlo o zdokonalení intelektuální (studium), anebo
spíše mravní či duchovní, prostřednictvím exercicií, jež bývaly ukládány kněžím, kteří se
provinili stykem se ženami. Tamtéž, s. 229.
31
Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 117, pozn. 121 (podle konzistorního protokolu z roku
1744). K pojmu „idioma quadicum“ (který Zuber mylně interpretuje jako hanácký dialekt) viz
P i t r o n o v á , Blanka: Národnostní poměry na Ostravsku v 17. a 18. století ve světle pramenů
církevní provenience. Ostrava 17, 1995, s. 59–83, na s. 77–79 a 83; K o r b e l á ř o v á ,
Irena – Ž á č e k , Rudolf: Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze)
z 2. pol. 18. – 1. pol. 19. století. Opava 1996 (zvl. otisk z Časopisu Slezského zemského muzea,
série B 44–45, 1995–1996), úvod, nestr.
32
ACO 92, s. 91, 150, 226. Ani jeho další působení však nebylo příliš úspěšné – v roce
1756, kdy mu bylo 42 let, opět pobýval v Olomouci jako kněz bez místa (v předchozím
období vystřídal více působišť, na žádném však nevydržel dlouho), navíc byl zase evidován
jako kněz problémový („neklidný“). ACO 94, s. 106. K hodnocení odborných znalostí kněží
Z u b e r , R.: Osudy II, s. 119.
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další Slezan Jan Marylarosa, jenž ve zkoušce pro dosažení duchovní správy (kterou dosud nikdy nevykonával) neobstál, a tak ve svých 43 letech,
15 roků po vysvěcení, zůstával stále bez místa.33 Situace, kdy kněz nebyl
disponován pro výkon duchovní správy z jiných důvodů, eviduje analyzovaný pramen u dvou osob. V jednom případě šlo o iregularitu, jejíž příčiny
nejsou uvedeny, ve druhém o duševní chorobu.34 Rovněž u dvou kněží je
zachycena simonie, související bezpochyby se snahou získat beneficium.
Porušování povinností spojených se správou svěřeného církevního
majetku se týkalo nejen majetku farního, který byl poškozován právě
simonií, ale také majetku kostela, případně dalších institucí existujících
v rámci farnosti, ať už šlo o špitály, náboženská bratrstva či mešní fundace.
V případě kostelního jmění závisela možnost disponovat s ním, a tudíž jej
případně zpronevěřovat, na podobě jeho správy, která se mohla lišit místo
od místa – do té míry, do jaké se jí farář účastnil, byl v případě vlastních
finančních problémů vystaven pokušení řešit svou situaci právě s pomocí
kostelních peněz, stejně jako to dělali ostatní činitelé zapojení do správy
zádušního majetku (kostelníci, patroni a jejich úředníci).35 Proto nepřekvapuje, že většina z pěti kněží, kteří takto zneužívali svěřený majetek, je
zároveň evidována i kvůli jiným prohřeškům, jež mohly zatěžovat jejich
rozpočet. Využívání zádušní pokladny jako peněžní rezervy při finančně
náročném způsobu života, jenž nevynechával zakázané zábavy, naznačuje
případ Františka Křepelky, který byl ještě jako farář v Charvátské Nové
Vsi vyšetřován kvůli svedení ženy a nadto byl kanonicky napomenut, aby
zaplatil dluh kostelu a vyhnul se výtržnostem a hře v karty. Podobně farář
ve Slavičíně František Jassniger byl vyšetřován kvůli pletkám s vdanou
ženou a přílišnému pití a zároveň kvůli rozchvácení jmění kostela i tamní konfraternity. Provinění proti celibátu je evidováno rovněž u Karla
Heissiga, který se ještě jako farář v Hodoníně chopil majetku kostela i špitálu a fundací a vynaložil jej k vlastnímu prospěchu, stejně jako u Karla
Mazánka, jenž svůj vřelý vztah k jisté osobě opačného pohlaví vyjádřil darováním pateny. Stranou pozornosti jedinců hledajících potřebné finanční
prostředky v majetku kostela tedy vedle hotových peněz nezůstávaly ani
liturgické předměty, s nimiž běžně manipulovali – kojetínský farář Helffer
33
ACO 92, s. 191, 230. Teprve tištěný katalog z roku 1752 zachycuje tohoto kněze jako
kooperátora v rodných Hlubčicích, později se zde stal kaplanem. Catalogus Petrino-Sarcandrinus… 1752 (viz pozn. 22), s. 28; ACO 94 (1756), s. 92.
34
Není náhodou, že jedinec označený jako „maniacus“ je evidován v prostějovském
děkanátu, neboť duševně choří kněží, kteří bývali dříve vězněni na Hukvaldech, v dané
době pobývali v péči milosrdných bratří v Prostějově, u nichž se léčili i kněží-alkoholici.
Z u b e r , R.: Osudy II, s. 105, 108, 126; J e l í n e k , Petr: Milosrdní bratři v Prostějově
a jejich klientela (1740–1780). ČMM 131, 2012, s. 3–38, na s. 18, 22, 30, 33.
35
Srov. P u m p r , P.: Beneficia, s. 289–369; Z u b e r , R.: Osudy I, s. 192–193. Před
svévolným využíváním kostelního jmění k opravám či stavbám far nebo k poskytování úvěru
varoval faráře biskup Karel Lotrinský v instrukci z roku 1707, viz VKOL, sg. 36052, článek
13, o správě zádušního jmění pojednává též článek 22.
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byl vyšetřován jak kvůli majetku místního kostela, tak zvláště kvůli jeho
stříbrné lampě, kterou zastavil kroměřížskému Židovi. Souvislost mezi ne
uspořádaným životem kněze a jeho vyššími finančními nároky, jež se odrážely
v prohřešcích hmotného charakteru, dokládají i dva případy duchovních,
u nichž byla zaznamenána jiná majetková provinění: Jan Laubal, evidovaný
jako neposlušný kněz a účastník sporů, se měl provinit i tím, že v Tuřanech
(odkud byl následně odvolán) „různým způsobem“ vybíral „stipendia“ (tedy
patrně mešní stipendia); ořechovský farář Josef Jevický, vyšetřovaný kvůli
porušení celibátu, byl zároveň zapsán jako dlužník (obaeratus).
Překážkou efektivního fungování hierarchické církevní organizace
byla dále neposlušnost vůči nadřízeným; ani ta však nepředstavovala častý
problém moravského kléru, jak naznačuje sedm zaznamenaných kauz (což
platí, i pokud k tomu připočteme další čtyři případy vyslovených konfliktů kněží s nadřízenými duchovními, jež jsou zahrnuty mezi spory – viz
níže).36 Provinění uvedeného druhu většinou nejsou blíže specifikována,
pouze dvakrát se výslovně uvádí nedodržená podřízenost (non observata
subordinatio) vůči přímému nadřízenému (tj. podřízenost lokálního kaplana
vůči faráři a faráře vůči děkanovi). Tyto prohřešky mohly souviset jednak
s osobní animozitou mezi dvěma konkrétními jedinci (což zřejmě ještě
více platí o konfliktech mezi kněžími), jednak s povahovými rysy toho
kterého duchovního, jak naznačuje charakteristika Martina Dvořanského,
faráře v Určicích, obviněného z odporování příkazům nadřízených, jako
„člověka tvrdé šíje“. V případě Jakuba Červenčíka pak neposlušnost vůči
nadřízeným ve spojení s problémovým osobnostním profilem („neklidný
duch“) vedla k jednání, jež bylo církevními orgány klasifikováno jako
pobuřování.37 Takové počínání je spojeno i se jménem frýdlantského
faráře Josefa Dominika Stabla, který měl pobuřovat farníky – biskupské
poddané; jednání kněze tak poškozovalo autoritu olomouckého biskupa,
ovšem nikoli jako hlavy moravské církve, nýbrž jako místní pozemkové
vrchnosti, a tím se blížilo případům, kdy se kněz ocitl ve sporu s místním
patronem (viz níže).38
Spory různého charakteru představují druhou nejpočetnější kategorii
zaznamenaných kněžských prohřešků, kterou je možné rozčlenit podle
zařazení osob, s nimiž se kněží dostali do konfliktu, i podle toho, zda bylo
36
Také R. Zuber konstatuje, že u moravských kněží dané doby byla „vzdorovitost vůči
nadřízeným […] ojedinělým úkazem“, srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 103.
37
„Jacobus Čzerwenčzik, presbyter Olomucii degens, antea administrator Drahanovicensis,
homo inqvieti genii et inobediens superioritati, mira qvaeque tentavit et excitavit, ob inobedientiam
arrestatus.“ ACO 92, s. 225. Nelze vyloučit, že negativní hodnocení Červenčíkova jednání
souvisí se stížnostmi na velkou nouzi a s prosbami o pomoc, jež adresoval konzistoři poté,
co v září 1735 nastoupil jako administrátor do Drahanovic. W o l n y , Gregor: Kirchliche
Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften I/2. Brünn 1857, s. 389.
38
Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 111, kde je Stabl v této souvislosti uveden jako farář
ve Frenštátě, jímž však byl až od roku 1747.
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použito násilí. U šesti provinilců lze doložit, že jejich spor přerostl do fyzické roviny. Třikrát byl zbit dotyčný kněz: z toho jednou laickými osobami,
jednou „jakýmsi poslem“. Ve zbylé trojici případů utrpěla fyzickou újmu
druhá strana: jeden kaplan nechal zbít jinou osobu a dvakrát byl sám klerik
původcem násilí; přitom jednou „zbil až do krve“ řeholníka. Pouze jeden
kněz po spáchání činu „nabyl zdravějšího rozumu“ a s poškozeným se přátelsky dohodl. Ve rvačkách sehrával důležitou roli zkonzumovaný alkohol
(přílišné pití, resp. opilost se poznamenává u dvou aktérů rvaček, pokaždé
jde o zbité duchovní). Zbití řeholníka lze zároveň zařadit do širší skupiny
konfliktů kněží s jinými duchovními osobami, jichž analyzovaný pramen
eviduje ještě dalších sedm. Z toho jednou nelze vztah mezi oběma účastníky
sporu blíže definovat, v dalším případě šlo o konflikt s knězem na stejné
úrovni (spor dvou farářů, ukončen přátelskou dohodou), rovněž jednou byl
farář vyšetřován kvůli sporu s podřízeným (kooperátorem) a čtyři jedinci
byli potrestáni proto, že se jako pomocní kněží střetli se svým představeným
– místním duchovním správcem: dva kaplani se dostali do „nespravedlivé
pře“ se svým farářem, který byl zároveň místním děkanem,39 dva pomocní
kněží pak kvůli neshodám s držitelem farního beneficia museli opustit své
místo. Uvedený počet sporů mezi kněžími nadřízenými a podřízenými je
příliš nízký na to, aby z něj bylo možné vyvodit obecněji platné závěry,
nabízí se nicméně úvaha, zda nepoměr mezi jedním případem, kdy je jako
viník sporu označen kněz nadřízený, a čtyřmi kauzami, v nichž padá vina
na hlavu podřízených duchovních, neodráží i faktické rozložení sil, které
zvýhodňovalo správce farnosti, na němž byl pomocný kněz přímo závislý.40
Kvůli sporu s patronem je překvapivě evidován jediný kněz – Karel
Leopold Felix musel kvůli urážkám na adresu místního patronátního pána
opustit místo židlochovického děkana (olomoucký biskup mu však následně udělil dědickou faru na svém vyškovském panství). Rovněž pouze
u jediného kněze je zaznamenán střet s farníky – Václav Koryčanský byl
roku 1730 nucen opustit po desetiletém působení farnost ve Veverské
Bítýšce kvůli stálým sporům s místními obyvateli.41 Konflikty doložené
u dalších osmi duchovních pak nelze blíže klasifikovat. Stejně tak není
více konkretizováno šestkrát zaznamenané excesivní jednání. Výtržnosti
indikovaly celkově neřádný kněžský život, což potvrzuje paralelní výskyt
39
Tobiáš Vaculík jako kaplan ve Valašském Meziříčí obžaloval „v přetěžkých bodech“
místního děkana, když ale obvinění nemohl dokázat, byl sám potrestán vězením v biskupském
domě. Podobně Bernard Záviš jako přerovský kaplan vznesl „velmi nespravedlivě“ při proti
místnímu děkanovi Jiřímu Doležalovi, za což byl potrestán hukvaldským vězením. ACO 92,
s. 230, 231.
40
Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 104.
41
Ani na novém místě, na faře v rodných Hustopečích nad Bečvou, však Koryčanský
nepůsobil bez problémů, neboť v době vzniku katalogu byl vyšetřován lipnickým děkanem
ohledně duchovní správy a jiných záležitostí. ACO 92, s. 118, 222; Z u b e r , R.: Osudy II,
s. 116; R a d i m s k ý , Jiří: Kostel ve Veverské Bítýšce. Vlastivědný věstník moravský 2,
1947, č. 2, s. 140–142.
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jiných druhů provinění u čtyř takto evidovaných jedinců. Podobně jako
v případě sporů, i zde sehrával stimulující úlohu alkohol, jak připomíná
dvakrát užitý obrat „excessus in haustu“.
Nemírná konzumace alkoholu (excessivum haustum, ebrietas, potatio,
crapula) svým desetinovým podílem na celkovém počtu evidovaných prohřešků tvoří třetí nejvíce zastoupenou skupinu kněžských deliktů. Opíjení
se vedlo k veřejnému pohoršení, zvláště pokud se jej duchovní dopouštěl
často.42 Několik kooperátorů tak kvůli své zálibě v alkoholu přišlo o místo.43
Nestřídmé popíjení na sebe navíc vázalo další projevy kněžím zakazovaného
jednání – výtržnosti, konflikty, případně jiné zapovězené druhy zábavy:
pohořelický kooperátor Cinck byl odvolán z místa kvůli výtržnostem při
pití a tanci.
Devět případů kněží, kteří se provinili tancem, stojí za pozornost mj.
proto, že ani jeden z nich není zároveň evidován kvůli nedovolenému
styku se ženami. Ostatně ne ve všech případech zahrnutých do této kategorie muselo nutně jít o přímý kontakt kněze se ženou: o tanci se hovoří
i v kauze Pavla Rilkeho, který byl jako farář v Dlouhé Loučce potrestán,
protože chodil v Brně o masopustu v masce; mankovický farář Neumann
byl pokutován za to, že připustil tanec na své faře (není přitom jasné, zda
sám tancoval).
Ojediněle (dvakrát) je zaznamenána jiná tradičně zakazovaná zábava,
hazardní hra – jednou s kartami, jednou s kostkami. Stejně vzácné byly
i prohřešky proti předpisům o řádném kněžském oděvu. Konkrétní podoba
zakázaného oblečení je specifikována pouze jednou – šlo o „krátký oděv“,
v němž kostelecký kooperátor při veřejné slavnosti podával eucharistii.
Případy související se zakázaným stykem se ženami představují nejpočetnější kategorii prohřešků – tvoří více než třetinu všech evidovaných
provinění a záznam o nich se nachází u poloviny ze zkoumaného vzorku
128 kněží. Je však třeba mít na paměti, že dané poklesky měly více podob či
úrovní. Jak již bylo zmíněno, duchovním byl zapovězen jakýkoli podezřelý
kontakt s osobami opačného pohlaví. V souladu s tím analyzovaný pramen
zhruba v polovině případů hovoří pouze o „podezřelém styku“, eventuálně
„důvěrnosti“ (suspecta conversatio, familiaritas; výjimečně též „podezření ze
42
„Franciscus Ruber, aulicus Palupinii […] denuntiatus a decano Brunensi Fridrich propter
freqventem ebrietatem ad publicum scandalum…“ ACO 92, s. 218.
43
Kooperátoři totiž kvůli svému nejistému postavení obecně přicházeli v souvislosti
se spácháním prohřešku o místo častěji než jiní kněží – viz níže. Zajímavý je případ faráře
v Blansku Matěje Maadera, který byl kvůli „přílišnému pití“ vězněn v biskupském domě,
svou faru si ovšem podržel. Když byl ale roku 1756 jeho kooperátor Jan Hübl nalezen opilý
v příkopě, poté co vyjel zaopatřovat nemocnou farnici, byl potrestán nejen sám provinilec,
který putoval do vězení a přišel o kooperaturu (tištěný katalog z následujícího roku jej již
v Blansku neuvádí), ale také jeho představený farář, jemuž byl na doživotí vnucen administrátor. Je otázkou, zda potrestání faráře souviselo s jeho odpovědností za provinilého
podřízeného, anebo s tím, že možná popíjel společně s kooperátorem. ACO 92, s. 188, 219,
227, 230; Z u b e r , R.: Osudy II, s. 105.
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styku“). Tuto klasifikaci lze považovat za mírnější hodnocení prohřešku,
byť i zde se objevují poměrně přísné tresty – více takto označených kněží
bylo zbaveno svých míst (většinou šlo o kaplany a kooperátory), někteří
byli i uvězněni v biskupském domě.44 Jestliže se přitom někdy zmiňuje
spojitost s konkrétní osobou, je zřejmé, že nemuselo jít pouze o neurčitý
přátelský vztah k ženám. Situace, kdy již evidentně došlo k porušení celibátu, indikují zhruba ve dvou desítkách případů užitá označení „choulostivá
záležitost“ (materia lubrica)45 či „tělesné provinění“ (delictum carnis). Závažnější charakter prohřešku dokládají i přísnější tresty – běžně se objevuje
pobyt v obávaném kněžském vězení na Hukvaldech, u farářů též nucené
výměny beneficií. V dalších osmi případech pak došlo k otěhotnění ženy.
Celkově lze říci, že poměrně vysoký počet záznamů o kontaktech duchovních s osobami opačného pohlaví souvisí i s tím, že je církevní orgány
sledovaly zvláště bedlivě a přísně trestaly byť jen náznaky chování, jež by
mohlo vést k porušení celibátu. Přímé doklady pohlavního styku (případy
označené jako „tělesné provinění“, „choulostivá záležitost“ či otěhotnění –
impraegnatio) jsou k dispozici pouze u necelých tří desítek kněží, tj. zhruba
u pětiny všech provinilců. Jestliže při počtu dvanácti set diecézních kněží
byly prohřešky výslovně sexuálního charakteru zaznamenány jen u dvou
procent z nich a všechna provinění související se stykem se ženami pak
u pěti procent, bylo by možné předpokládat, že proticelibátní tendence,
jež přineslo osvícenství, nenalezly v řadách nižšího kléru na Moravě širší
podporu; tuto domněnku by však musel potvrdit podrobnější výzkum
situace ve druhé polovině 18. století.46
Pouze v některých případech pramen blíže specifikuje ženy, s nimiž
se duchovní provinili. Obecně lze říci, že šlo o osoby, s nimiž kněz přicházel do běžného kontaktu, což mohly být v podstatně jakékoli ženy z jeho
okolí47 (dvakrát se dokonce zmiňuje vdaná žena), především však ty, které
se pohybovaly v bezprostřední blízkosti fary a kostela. Například kooperátor v Třebomi přivedl do jiného stavu dceru ludirektora, tedy de facto
kostelního zaměstnance. Opakovaně se v dané situaci pochopitelně objevují
farní hospodyně. Někteří kněží byli v seznamu provinilců zapsáni právě
proto, že si na faře drželi hospodyni špatné pověsti. V takových případech
44
Ostatně pouhé návštěvy žen konzistoř trestala dvěma až třemi týdny vězení a exerciciemi. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 101.
45
Nabízejí se též některé další významy adjektiva lubricus zachycené ve středověkých
pramenech bohemikální provenience – nestoudný, nečistý, oplzlý. Viz Latinitatis medii aevi
lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích. 20. Praha 2009, s. 545.
46
R. Zuber připomíná, že „v šedesátých letech se množily stížnosti na nadměrnou volnost
kněží v chování vůči ženám“ (četnost těchto stížností však nevyčísluje), což dává do souvislosti
s „osvícenskou propagandou“ zaměřenou proti celibátu. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 102; srov.
tamtéž I, s. 238–240.
47
Ne vždy však došlo k provinění v místě, kde kněz působil: Heřman Vrtílek se jako
prostějovský kaplan dopustil podezřelého styku s jakousi ženou v Židlochovicích. ACO 92,
s. 227.
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konzistoř nařizovala podezřelou ženu propustit a přerušit s ní kontakty,
což ostatně platilo i u jiných osob, s nimiž se kněží provinili. I když někteří
jedinci příkazu nadřízených uposlechli, jiní se pokoušeli ve vztahu se ženou tajně pokračovat. Není proto divu, že právě v kategorii přečinů proti
celibátu se vícekrát objevují „recidivisté“. Ačkoli se v případě opětovného
odhalení svého jednání uchylovali k různým obranným strategiím, zpravidla
výmluvám, následoval zostřený postih.48
Poslední skupina zaznamenaných problémových jevů zahrnuje poněkud neurčité charakteristiky povahových rysů a jednání třinácti duchovních.
Osm z nich je označeno adjektivem „neklidný“ (inqvietus). Takto jsou
popisováni kněží, kteří se dopustili mravnostních prohřešků (pití, styk se
ženami) či neposlušnosti a pobuřování. V některých případech lze uvažovat, zda užití slovního spojení „člověk neklidného ducha“ nesouvisí se
sociálněkritickými postoji daného jedince nebo s tím, že se intelektuálně
či jinak odlišoval od svého okolí.49 Přívlastek „neklidný“ ovšem nemůže
být chápán jen jako osobnostní charakteristika dotyčného kněze, někdy
také indikuje jeho problematické jednání. Toho se pak týká i poslední
pětice záznamů, jež obecně pojmenovávají neřádný život příslušných duchovních („pohoršlivý“, „méně střízlivý a poklidný“, „méně chvályhodný“
nebo „nečistý“ život, případně neurčité konstatování o vyšetřování kněze
„ohledně života a mravů“).
Neméně zajímavé než samotné jednání, jímž se kněží dostávali
do konfliktu s platnými normami, jsou způsoby, jakými se informace
o těchto skutečnostech dostávaly k olomoucké konzistoři. V jejím rámci
byl kontrolou života a mravů kléru pověřen konzistorní žalobce (fiskál).50
Jediný úředník však nemohl osobně dohlížet na všechny duchovní působící na území rozlehlé diecéze. To bylo úkolem místních děkanů, jejichž
činnost však mohla vykazovat nedostatky (proto měla být kontrolována

48
Ondřej Mittal žijící v Olomouci jako kněz bez místa byl ještě jako kooperátor v Uničově
potrestán kvůli styku s jistou ženou (uvězněn v biskupském domě a poprvé kanonicky napomenut); když stejný styk udržoval v Olomouci s osobou, jež mu pak byla přísně zapovězena,
hájil se, že jde pouze o jeho přítelkyni. ACO 92, s. 226. Přísný postih je doložen u dalšího
„recidivisty“ Jana Ristelhubera, viz Z u b e r , R.: Osudy II, s. 101, pozn. 25.
49
Takto je například označen farář v Litovli Kristián Ehrlich (obviněný též z podezřelého
styku se ženou), známý mj. díky střetu, do nějž se dostal s místní městskou radou, když hájil
názor, že poddaní nepotřebují k sňatku souhlas vrchnosti (tento názor sdílelo více farářů, viz
V á l o v á , K.: Curia, s. 49). Sociálněkritický rozměr mohlo mít i pobuřování biskupských
poddaných ze strany dalšího „neklidného“ faráře Stabla (viz výše), který je v církevních
pramenech hodnocen jako teologicky dobře vzdělaný duchovní. Běžný intelektuální průměr
zřejmě přesahoval i kooperátor František Albl, který roku 1738 obdržel od konzistoře povolení
vytisknout knížku Vroucí pobožnost sobotní (jinak byl ale od ní hodnocen jako „poněkud neklidný a pití oddaný“). Ostatně jako člověk „neklidný a podivný“ byl svým děkanem označen
i vynálezce bleskosvodu Prokop Diviš. Z u b e r , R.: Osudy I, s. 237, pozn. 203, 205; II,
s. 111 (pozn. 94), 344 (pozn. 37); ACO 92, s. 219, 224.
50
V á l o v á , K.: Curia, s. 37–38, 41, 75.
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arcijáhny).51 Nezáleželo jen na tom, jak bedlivě děkan dohlížel na podřízený klérus a jak svědomitě informoval konzistoř o jeho prohřešcích, ale
také na tom, do jaké míry si provinilý kněz dával pozor, aby se jeho problémové jednání nestalo veřejně známým. Například utajení podezřelého
styku mohlo být zmařeno odhalením korespondence s dotyčnou ženou.52
Hlášení o neřádném životě kněží přicházela také od patrona, obce, resp.
farníků, jimž záleželo na tom, aby duchovní náležitě plnil své povinnosti;
mezi těmito udáními se však mohla objevit i křivá obvinění.53 Zároveň je
třeba vzít v úvahu i situace opačné, kdy uvedení činitelé s knězem spolupracovali při utajování jeho prohřešku.54 Pokud byla tato snaha úspěšná,
konzistoř se nic nedozvěděla a nic nezaevidovala. Proto nelze zapomínat
na možnou neúplnost zde rozebíraného souboru dat.
Další otázku představuje škála trestů, jimiž byla uvedená provinění
sankcionována.55 U 85 „pachatelů“ je evidováno 118 případů potrestání, až
na sedm výjimek konkrétně specifikovaných (někteří jednotlivci byli podle
závažnosti a opakovanosti svých provinění stiženi více tresty). U zbylých
44 duchovních není potrestání zmíněno.56 Jestliže ve 14 případech z toho
byl kněz kvůli svému provinění konzistoří pouze „poznamenán“ (notatus),
nelze říci, že by tím vyvázl zcela bez úhony. Analyzovaný soupis provinilců
byl sice určen pro vnitřní potřebu konzistoře, a zapsání do něj tedy nemělo
charakter veřejné dehonestace daného jedince, nicméně konzistorní asesoři
takového kněze pravděpodobně vnímali jako problémového a v případě
spáchání dalších prohřešků tak k němu zřejmě i přistupovali. To se ukazuje
u duchovních, kteří byli napoprvé potrestáni napomenutím.
Desetkrát zaznamenané napomenutí či pokárání57 mohlo mít různou
frekvenci a intenzitu,58 mohlo být vyjádřeno i písemně, formou dekretu,
a doprovozeno dalším trestem;59 jeho smysl byl ale bezpochyby vždy stejný
51
Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 105, 111–113. Evidentně ne nadarmo církevní
normy děkany varovaly pod hrozbou zbavení jejich hodnosti před nedbalým dohledem
na podřízené faráře. Monitorium, s. 32; instrukce biskupa Karla Lotrinského z roku 1707
(VKOL, sg. 36052), čl. 24.
52
Srov. ACO 92, s. 215: „Franciscus Schweder […] punitus […] ob interceptam correspondentiam et suspectam cum qvadam uxorata muliere Auspicensi conversationem.“
53
Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 100–101; P u m p r , P.: Beneficia, s. 271–288.
54
Na jihočeských schwarzenberských panstvích vrchnostenská správa někdy pomáhala
patronátním farářům utajovat jejich provinění proti celibátu, přitom je ovšem sama trestala
finančními pokutami. P u m p r , P.: Beneficia, s. 273.
55
K tomu též Z u b e r , R.: Osudy II, s. 105–110.
56
Důvody této skutečnosti jsou zřejmé pouze někdy. U čtyř duchovních vyšetřování teprve
probíhalo (trest ještě nebyl stanoven), třikrát se podařilo následky provinění (sporu) urovnat
smírnou cestou (přátelskou dohodou – srov. V á l o v á , K.: Curia, s. 43), jindy charakter
nedostatku dotyčného klerika (například duševní choroba) nevyžadoval uložení trestu.
57
Do uvedeného počtu nezahrnuji tři kněze, u nichž uvedené slovo correctus nemá
jednoznačný význam (pokárán, ale také potrestán).
58
Srov. obraty „commonitus saepius“, „severissime reprehensus“, „graviter reprehensus et
punitus est“. ACO 92, s. 215, 217, 227.
59
Jan Boček byl „kvůli méně střízlivému a poklidnému životu“ zbaven bystřické koope-
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– šlo o výstrahu, aby provinilec zlepšil své jednání a napravil nedostatky
(vyhnal hospodyni špatné pověsti, pilněji se věnoval studiu apod.), jinak
bude stižen přísnějším trestem.60 Tzv. kanonické napomenutí, zmíněné
v dalších devíti případech, představovalo evidentně závažnější formu výstrahy, což je patrné z toho, že někdy následovalo po neuposlechnutí prostého
napomenutí a ve dvou třetinách případů bylo zároveň spojeno s dalším
trestem v podobě vězení v biskupském domě.61 Pokud ani toto zostřené
napomenutí a doprovodný trest viníka neobrátily na lepší cestu, následoval
přísný postih. Hodonínský farář Karel Heissig byl nejdříve pokutován kvůli
zakázanému vztahu s jistou Viktorií, poté se dopustil zpronevěry majetku
fundací, špitálu i kostela a byl potrestán vězením a prvním kanonickým
napomenutím. Když se pak s odstupem několika málo let pokusil své činy
zopakovat, upadl do exkomunikace a byl zbaven beneficia.62
Z dalších sankcí patřilo s 34 případy k nejfrekventovanějším trestům
vězení. Ponecháme-li stranou tři kněze, u nichž nelze místo vazby blíže určit,
jsou ve zbývajících kauzách rovnoměrně zastoupena obě kněžská vězení,
která se ve sledovaném období na území diecéze nacházela – v olomouckém biskupském domě (kurii) bylo uvězněno 15 a na biskupském hradě
Hukvaldy 16 provinilců (z toho jeden kněz postupně absolvoval pobyt
na obou místech). Mírnější vězení v biskupské rezidenci mělo tu výhodu,
že se nacházelo v centru diecéze, pod přímým dozorem konzistoře. I proto
plnilo nejen funkci nápravného zařízení, ale zřejmě také vyšetřovací vazby.63
Závažnější provinění byla trestána nechvalně známým žalářem na hukvaldském hradě, kde mohli kněží pobývat týdny, ale nezřídka také několik let.64
ratury a napomenut dekretem, přesto se nepolepšil a kvůli obtěžkání služky byl odsouzen
k vězení v biskupské kurii na čtyři týdny a poprvé kanonicky napomenut. Tamtéž, s. 225.
60
Viz záznam u faráře v Osové Bítýšce Kozlíčka: „[…] monitus ob excessivum haustum sub
gravi poena.“ Tamtéž, s. 222.
61
Kombinace prvního kanonického napomenutí a vězení v biskupském domě se opakovaně objevuje u případů obtěžkání ženy či podezřelého styku. K následnosti kanonického
napomenutí po neúspěšném „prostém“ pokárání viz pozn. 59. Že i kanonické napomenutí
mohlo mít více fází, naznačuje jeho číslování: sedmkrát se zmiňuje první a jednou pak druhé
kanonické napomenutí (viz pozn. 62).
62
ACO 92, s. 224; Z u b e r , R.: Osudy II, s. 110, pozn. 87. Další přísný postih je
zaznamenán u Jana Tobiáše Pospíšila, faráře v Trstěnicích, který byl jako oslavanský děkan
„kvůli spáchaným těžkým výtržnostem“ stižen trojím trestem: 1. zbaven děkanského úřadu,
2. podruhé kanonicky napomenut, 3. odsouzen na šest týdnů k žaláři na Hukvaldech a k výměně beneficia. ACO 92, s. 219.
63
Byl zde uvězněn i pavlovský farář Josef Frey, který byl v době vzniku analyzovaného
katalogu teprve vyšetřován v záležitosti podezřelého styku; vězení tak v jeho případě nepředstavovalo definitivní trest, ale spíše právě onu vyšetřovací vazbu. ACO 92, s. 230. Provinilci
byli jinak zřejmě běžně vyšetřováni na svobodě, a to buď přímo ve svém působišti, „in loco“
(tamtéž, s. 224, K. Ehrlich, F. Schwartz), anebo v Olomouci, kam byli předvoláváni (např.
tamtéž, s. 226, J. Plhal „ad inqvisitionem huc citatus“  ; s. 230, V. Barek „vigore sententiae consistorialis se Olomucii detinens“  ). K fungování konzistorního soudu V á l o v á , K.: Curia,
s. 43–44, k olomouckému vězení na s. 76.
64
Pro olomoucký karcer je údaj o délce věznění provinilce k dispozici pouze jednou,
kdy jde o čtyři týdny (viz pozn. 59). Pro hukvaldský žalář jsou informace tohoto druhu za-
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Vůbec nejpočetnější skupinu trestů představuje zhruba padesátkrát
evidované zbavení místa či jeho nucená výměna (dvanáctkrát byl tento
trest spojen s uvězněním provinilce). Je příznačné, že tři desítky případů,
kdy kněz přišel o místo, se týkají pomocných duchovních, z toho ze dvou
třetin kooperátorů. To dokládá, že ve srovnání s kaplany byli nejen hůře
vypláceni, ale měli také méně jisté postavení,65 což naznačují i použité formulace: zatímco z kooperatury byl pomocný kněz jednoduše odvolán (ex
cooperatura revocatus),66 kaplanství musel být zbaven (capellanatu privatus).
Termín privatio označuje církevní trest, který byl v závažných případech
uplatňován i vůči samostatným duchovním správcům – farářům. Že se
jednalo o zvláště přísnou a vzácněji užívanou sankci, naznačuje nízký počet
šesti kauz, v nichž byl farář zbaven beneficia (beneficio privatus).67 Jelikož
získání fary představovalo pro příslušníky nižšího kléru klíčový okamžik
kariéry, jenž následoval zpravidla až po mnoha letech strávených na pozici
pomocného kněze a k němuž se někteří ani nedopracovali,68 bylo zbavení
beneficia zásadním ohrožením, či dokonce ukončením jejich další církevní
dráhy. Tomu odpovídá fakt, že ze šesti farářů zmiňovaných k roku 1746
kvůli zbavení beneficia působil o deset let později v duchovní správě jediný,
a to jako pouhý lokální kaplan, ostatní byli zaznamenáni jako kněží bez
místa (z toho dva v uplynulé době v tomto postavení zemřeli).69 Bylo-li
to možné, volily církevní orgány raději mírnější formu trestu – nucenou
výměnu beneficia (commutatio beneficii  ), která se objevuje dvakrát častěji
(v jedenácti případech). Uplatnění této sankce umožnilo, aby kněz odešel
z farnosti, kde se provinil, a dále tam nebudil veřejné pohoršení, stejně tak
mohly být ukončeny špatné vztahy duchovního s farníky či patronem.70
znamenány čtyřikrát: jednou se hovoří o šesti týdnech (viz pozn. 62), jednou o roční vazbě
a dvakrát o třech letech. Další doklady o víceletém věznění duchovních na Hukvaldech přináší
Z u b e r , R.: Osudy II, s. 106–108.
65
Srov. Z u b e r , R.: Osudy I, s. 200–201.
66
V samotném katalogu kléru se v dané souvislosti používá také obrat „absolutus a cooperatura“. Odvolání pomocného kněze mohlo stát na začátku vyšetřování, a nemuselo tedy
představovat konečný trest. Josef Kleisl byl 10. února 1746 odvolán „kvůli méně chvályhodnému životu“ (pití) z kooperatury v Osové Bítýšce a následně, v době vzniku analyzovaného
pramene (actu), byl vyšetřován místním (velkomeziříčským) děkanem. ACO 92, s. 117, 222.
Jindy byl odvolaný kooperátor předvolán přímo před konzistoř do Olomouce, jak naznačuje
obrat „revocatus et huc citatus“. Např. tamtéž, s. 103, 221 (J. Filip); srov. též pozn. 63.
67
Závažnost trestu podtrhuje fakt, že dva ze šesti farářů zbavených beneficia byli zároveň
stiženi nejdelším pobytem v hukvaldském žaláři, který je v analyzovaném prameni zaznamenán – v obou případech šlo o tříletou vazbu. Srov. též Z u b e r , R.: Osudy II, s. 110;
R i t t n e r , Edward: Církevní právo katolické II. Praha 1889, s. 115.
68
Srov. Š o t o l a , Jaroslav: Kariéra v černém. Předpoklady pro získání farního beneficia
v 18. století. ČMM 126, 2007, s. 319–341, zejm. s. 320–324.
69
Tištěné katalogy kléru z let 1746–1757 (viz pozn. 22); ACO 94 (1756).
70
Tak tomu bylo v již připomenutých případech Václava Koryčanského a Karla Leopolda
Felixe, viz ACO 92, s. 222, 231. Obdobnou motivaci (ukončení špatných vztahů negativně
ovlivňujících duchovní správu) vykazuje případ kaplana, jenž byl přeložen (translatus) na jiné
místo kvůli neshodám s představeným farářem. Tamtéž, s. 232 (Š. Poštolka). Srov. též Z u b e r , R.: Osudy II, s. 106.
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Výhodou uvedeného postupu bylo rovněž to, že viník dostával na novém
místě šanci začít znovu, mohl nadále s užitkem působit v duchovní správě
a nepřišel ani o své existenční zázemí. Vzájemná výměna beneficií mezi
dvěma faráři přitom poskytovala příležitost vyřešit hned dva problémy
najednou. Ještě mírnější (ovšem i vzácnější, neboť jen jednou doloženou)
formou trestu bylo odsouzení provinilce, aby (zřejmě dočasně) zůstával
mimo své beneficium a pobýval v biskupské Kroměříži.71
Trest v podobě výměny beneficia mohl mít i finanční rozměr, pokud
provinilec odešel z výnosnější fary na hůře zajištěnou.72 Analogické vyznění
sankce (sestup na nižší příčku církevní hierarchie, ne však ukončení kariéry)
lze doložit ve dvou případech, kdy byl trestaný kněz zbaven děkanského
úřadu. Zde šlo o trest principiální, neboť nebylo myslitelné, aby funkci
děkana, jenž měl dohlížet na podřízené faráře jako „pastýř a strážce“, který
by příkladným „životem, učením a mravy“ podněcoval druhé „k dobrému
životu“ a ke „statečné práci a potu na vinici Páně“, zastával člověk, který
sám žil neřádně.73
Analyzovaný pramen eviduje ještě několik forem trestů, jejichž výskyt
je však zcela marginální. Třikrát byl provinilec blíže neurčeným způsobem
„pokutován“ (mulctatus).74 Charakter nápravného opatření mají jak exercicie, uložené dvakrát v případech souvisejících se vztahem k ženám, tak
i jednomu faráři nařízené odprošení místního děkana za nedodrženou
subordinaci. Naopak krajní řešení představovala jednou zaznamenaná
exkomunikace.75 Konečně je třeba připomenout, že při stanovení způsobu potrestání provinilce nemusela vždy platit přímá úměra ve smyslu čím
závažnější provinění, tím přísnější trest, pokud se provinilec kál a požádal
biskupa o milost. Tuto situaci dokládá pramen třikrát, z toho dvakrát se
hovoří o udělení milosti.76
71
K tomu byl odsouzen určický farář Martin Dvořanský jako „člověk tvrdé šíje, podezřelý
z důvěrnosti s jistou ženou v Prostějově, neposlušný“. ACO 92, s. 228. Že šlo pouze o trest
dočasný, naznačuje tištěný katalog z roku 1747, který jej uvádí stále na faře v Určicích (viz
pozn. 22).
72
S pomocí dvanáctitřídní klasifikace far olomoucké diecéze z roku 1753 (ACO 152, viz
pozn. 80) lze tento aspekt uvedeného trestu potvrdit například u Tobiáše Vaculíka (místo
fary v Koryčanech /8. třída, 700 zl/ získal faru v Radkově v děkanátu Bílovec /12. třída,
300 zl/), Jakuba Jana Wolffa (místo fary v Derfli /dnes Sady; 6. třída, 900 zl/ získal faru
v Dražovicích /11. třída, 400 zl/) či Karla Leopolda Felixe (místo beneficia v Židlochovicích
/6. třída, 900 zl/ obdržel faru v Dědicích /8. třída, 700 zl/). Podrobněji k tomu viz níže.
73
Srov. Monitorium, s. 7–32. Kloboucký farář Jan Tadeáš Ritter byl zbaven děkanské
hodnosti a uvržen do hukvaldského žaláře jako člověk neklidný a neposlušný vůči nadřízeným, na němž navíc ulpělo podezření z důvěrných kontaktů s opačným pohlavím. ACO 92,
s. 232; viz též pozn. 62. Srov. Z u b e r , R.: Osudy II, s. 112.
74
Uvedené slovo by bylo možné přeložit rovněž jako „potrestán“, nicméně tento význam
postihuje v prameni častěji užívaný termín punitus ; jestliže autor soupisu užil ve třech případech slova mulctatus, chtěl tím zřejmě pojmenovat odlišnou skutečnost, a proto tento obrat
překládám jako „pokutován“.
75
Viz výše v textu uvedený případ hodonínského faráře Karla Heissiga.
76
Biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna omilostnil kojetínského faráře Josefa Františka
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Jak bylo naznačeno, provinění kněze proti církevním normám mohlo
mít vliv na jeho další kariéru. Vedle bezprostředních důsledků (trest v podobě zbavení místa) můžeme uvažovat také o nepřímých konsekvencích:
lze předpokládat, že provinilý kněz byl při snaze získat lepší místo ve srovnání se svými bezúhonnými kolegy v nevýhodě. Chceme-li tuto otázku
sledovat, musíme nejdříve připomenout, v jakém postavení se kněží ze
sledovaného vzorku 129 „provinilců“ nacházeli v době, kdy jejich soupis
vznikl, tedy zhruba na přelomu let 1745–1746.77 V uvedené skupině byly
různou měrou zastoupeny všechny kategorie nižšího kléru. V hierarchicky
sestupném pořadí šlo o 3 děkany, 57 farářů, 3 administrátory, 2 lokální
kaplany, 7 kaplanů a 27 kooperátorů; mimo duchovní správu stáli 4 zámečtí
(resp. „dvorní“ – aulici  ) kaplani a 26 kněží bez místa (presbyteri  ). Celkem
u 68 duchovních je zaznamenán i údaj o předchozím působišti, na němž
se dopustili provinění. U dalších 16 kněží nelze změnu místa v souvislosti
s prohřeškem doložit, ale ani vyloučit, případně ji lze doložit, ovšem nikoli
vyhodnotit.78 Zbylých 45 kněží, u nichž není informace o předchozím působišti k dispozici, své místo v souvislosti se spácháním prohřešku téměř
jistě nezměnilo.
U zmíněných 68 duchovních nabízí srovnání působiště zaznamenaného k roku 1745/46 s předchozím místem zastávaným v době provinění
následující obraz profesní mobility: Přechod na alespoň o jeden stupeň
nižší příčku církevní hierarchie je doložen třicetkrát;79 pokud k tomu při-

Helffera, odsouzeného k vězení na Hukvaldech mj. za machinace s kostelním majetkem (viz
výše), a vyhověl i žádosti o milost slavonického kaplana Jana Michaela Waltera, poté co tento
provinilec (který ještě jako kooperátor v Hustopečích obtěžkal jednu tamní ženu) vykonal
exercicie u kroměřížských františkánů. ACO 92, s. 217, 229; Z u b e r , R.: Osudy II, s. 108,
pozn. 79.
77
U duchovních, kteří v první polovině roku 1746 změnili své místo, zohledňuji tuto
novou situaci (k dataci rukopisu viz výše).
78
Ve třech případech může absence zprávy o změně působiště v důsledku provinění
souviset s tím, že vyšetřování v době vzniku pramene teprve probíhalo, a trest tedy ještě
nebyl znám. Pět kleriků je zapsáno pouze v katalogové části rukopisu ACO 92, a nikoli v závěrečném soupisu 124 provinilců, který informace o předchozím místě zaznamenává (viz
pozn. 26). Ve zbylých osmi případech buď údaj o změně působiště rovněž chybí, s ohledem
na souvislosti dané kauzy však lze předpokládat, že k ní došlo, anebo je informace o ní natolik
neurčitá, že ji nelze vyhodnotit.
79
Vycházím z výše naznačené sestupné hierarchie míst počínající u děkana a končící
u kněze bez místa. Nerozlišuji případy, kdy došlo k sestupu pouze o jednu příčku či naopak
o více úrovní, neboť takové mechanické hodnocení by mohlo být zkreslující. V 16 případech
zaznamenaný sestup o jednu úroveň totiž mohl znamenat jak nepříliš výrazné zhoršení postavení (např. sestup z pozice kaplana na místo kooperátora), tak i poměrně zásadní ztrátu ať už
prestižního postavení a správních pravomocí (v případě přechodu z funkce děkana na úroveň
„prostého“ faráře), existenční jistoty v podobě farního beneficia (přechod z funkce faráře
na pozici pomocného kněze) či úplnou ztrátu byť skromného příjmového zázemí (sestup
z pozice kooperátora do postavení kněze bez místa). Uvedené tři desítky případů tak zahrnují
jak situace nepříliš výrazného profesního sestupu, tak i zásadního kariérního propadu (jde
zejména o kauzy farářů, kteří byli zbaveni beneficia).
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počítáme šest farářů, kteří odešli na beneficium nižší výnosové kategorie,80
činí celkový počet kariérních sestupů 36. V dalších 17 případech kněz sice
místo změnil, zůstal však ve stejné funkci, resp. získal beneficium stejné
třídy. Zbylých 15 kněží zaznamenalo kariérní vzestup – ať už na vyšší pozici
v rámci církevní správy (11 osob), nebo v případě čtyř farářů na výnosnější
beneficium (tj. o dvě až sedm tříd lepší). Alespoň mírný kariérní sestup
lze tedy v souvislosti s porušením církevních norem konstatovat pouze
asi u čtvrtiny všech provinilců (27,9 %), zatímco více než desetina z nich
(11,63 %) zaznamenala dokonce vzestup. Profesní dráhu téměř poloviny
duchovních (48,06 %) spáchaný prohřešek nijak nepoznamenal – ve většině případů mohli i nadále setrvat na svém působišti a čtvrtina z nich sice
změnila místo, zachovala si však svou pozici v církevní hierarchii či stejný
výnos z beneficia. Výpovědní hodnota těchto zjištění je ovšem limitována
faktem, že vycházejí z pramene, který zachycuje postavení sledovaných
jedinců maximálně ve dvou různých časových bodech – v okamžiku spáchání provinění a pak v momentě vzniku katalogu. Navíc v čase, kdy byla
tato evidence sepisována, uplynula od prohřešku jednotlivých kněží různě
dlouhá doba81 a v závislosti na tom se nacházeli v různých životních situa
cích: někteří byli teprve vyšetřováni, jiní byli právě potrestáni a v těžších
případech (vězení, zbavení beneficia) byli nuceni přinejmenším dočasně
přerušit své působení v duchovní správě, další se po prodělaném trestu
pokoušeli navázat na předchozí kariéru. I proto je žádoucí nahlédnout
na další osudy sledované skupiny provinilých kněží s větším časovým
odstupem, prostřednictvím rukopisného katalogu kléru z roku 1756.82
Ze 129 duchovních, již byli k roku 1745/46 zapsáni jako provinilci, se
v o deset let mladším katalogu podařilo dohledat 71. (Zbylí v uplynulém
období většinou zemřeli, výjimečně mohli z evidence vypadnout i z jiných
důvodů, například kvůli odchodu z olomoucké diecéze.) U těchto duchovních došlo během jedné dekády k následujícím změnám: Sestup alespoň
o jednu příčku církevní hierarchie (v jednom případě na beneficium o třídu
80
Dvakrát šlo o sestup na beneficium pouze o jednu třídu nižší, zbylí čtyři faráři získali
faru o tři až pět tříd nižší. Hodnocení kariérního sestupu (vzestupu) v případech, kdy jde
o výměnu jedné fary za jinou, vychází z klasifikace z roku 1753 (ACO 152), která rozděluje
farní beneficia olomoucké diecéze do dvanácti skupin podle přibližného ročního výnosu:
1. třída odpovídá výnosu 2000 zl, 2. třída 1800 zl, 3. třída 1200 zl, 4. třída 1100 zl, 5. třída
1000 zl, 6. třída 900 zl, 7. třída 800 zl, 8. třída 700 zl, 9. třída 600 zl, 10. třída 500 zl, 11. třída 400 zl, 12. třída 300 zl. Jelikož tato klasifikace beneficií pracuje s větší škálou tříd než
analogické soupisy starší (čtyřtřídní) a mladší (šestitřídní), její použití k daným účelům více
zvýrazňuje vertikální rozměr profesní mobility farního kléru. Srov. Z u b e r , R.: Osudy I,
s. 193.
81
Například proticelibátním jednáním Jana Ristelhubera se církevní orgány zabývaly již
od roku 1718, k uvěznění a zbavení beneficia, o němž se rukopis ACO 92 zmiňuje, došlo
v letech 1738–1739. Oproti tomu Jiří Avrath přišel o faru a putoval do hukvaldského žaláře
teprve nedlouho před sepsáním analyzovaného katalogu – v roce 1744. V á l o v á , K.:
De vita et honestate clericorum, s. 87; Z u b e r , R.: Osudy II, s. 101, pozn. 25 a 28.
82
ACO 94. Tento katalog je strukturován stejně jako o deset let starší exemplář.
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nižší) lze zaznamenat pouze u sedmi duchovních (9,86 %).83 Trojnásobně
vyšší (21, tj. 29,58 %) je počet případů kariérního vzestupu. Nejsilnější
skupinu opět tvoří duchovní, kteří si uchovali stejnou pozici, jakou zastávali
před deseti lety (43, tj. 60,56 %), přitom pouze necelá třetina z nich (13)
působila v jiné lokalitě, ostatní zůstávali na původním místě.
Konečně u 64 duchovních jsou k dispozici údaje o postavení ze všech
tří časových bodů. Tabulka č. 2 přináší srovnání vývoje jejich kariér v obou
sledovaných intervalech – tedy nejdříve v období od spáchání provinění
do vzniku prvního katalogu (1745/46) a následně v čase od sepsání prvního soupisu do vzniku druhého katalogu (1756). Dvě třetiny z 15 kněží,
kteří v souvislosti s porušením normy prodělali kariérní sestup, v desetiletí
1745/46–1756 tento propad nepřekonali, ale ani neprohloubili; u zbylé
třetiny došlo k mírnému zlepšení, jež však pouze třikrát kompenzovalo
původní sestup – jeden duchovní se navrátil na místo stejné úrovně, jaké
zastával při spáchání prohřešku, dva získali ještě vyšší postavení. Nepřekvapuje, že velice příznivé ukazatele, totiž mizivou tendenci ke kariérním
sestupům a naopak silnou schopnost uchovat si dosaženou pozici a eventuálně ji zlepšit dalším profesním postupem, lze ve druhém sledovaném
intervalu zaznamenat u těch duchovních, kteří si v předchozím období
navzdory prohřešku udrželi pozici v církevní hierarchii, a v 70 % případů
dokonce zůstali ve svém působišti. Setrvačný trend směřující k zachování
dříve získaného postavení vykazovala v desetiletí 1745/46–1756 také
polovina kněží, kteří přes své provinění zaznamenali do roku 1745/46
kariérní růst; další třetina z nich prodělala sestup, jenž ve dvou případech
zcela eliminoval výsledky předchozího povýšení, rovněž dvakrát došlo
k dalšímu kariérnímu vzestupu. Poslední sloupec tabulky uvádí počty
kněží, u nichž se ještě roku 1756 zmiňovaly prohřešky. Ze 64 provinilců
evidovaných k roku 1745/46 jich více než polovina (56 %) měla o deset
let později „čistý trestní rejstřík“. Největší (tříčtvrtinový) podíl těchto
„nově bezúhonných“ vykazuje nejsilnější kategorie duchovních, kteří si již
v prvním intervalu mezi spácháním provinění a rokem 1745/46 zachovali
svou pozici, případně také místo, a jejichž kariéra měla i v dalším období
(až na tři výjimky) setrvalou, či dokonce rostoucí tendenci. Nabízí se tak
vysvětlení, že provinění, které nemělo zásadnější negativní vliv na profesní dráhu kněží, církevní orgány nadále spíše nezaznamenávaly; evidence
kněžských prohřešků z roku 1756 ovšem není tak systematická jako o deset
let starší soupis, a nelze proto vyloučit její případnou neúplnost.84
83
Případ Františka Rubera naznačuje, že úplný odchod z kněžské služby mohl být podmíněn kombinací provinění v podobě nestřídmého života (přílišné pití se u něj připomíná
v roce 1745/46 i o deset let později) s přibývajícím věkem: jestliže ještě roku 1746 působil
jako zámecký kaplan v Palupíně, již v následujícím roce byl bez místa a od roku 1753 (tedy
od svých 58 let) pobýval v diecézním domě pro emeritované kněze v Kroměříži.
84
Rukopis ACO 94 neobsahuje (oproti knize ACO 92) ucelený soupis provinění duchovních, údaje o prohřešcích se v něm omezují na heslovité záznamy v kolonce vita (k jejich
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Tabulka č. 2: Vývojové tendence kariér provinilých kněží
1. interval (od spáchání provinění
do roku 1745/46)

Kariérní sestup
(15 případů)

Zachování pozice
i působiště
(26 případů)

Zachování pozice při
změně působiště
(11 případů)

Kariérní vzestup
(12 případů)

Celkem případů

2. interval (od roku 1745/46
do roku 1756)
Zachování pozice i působiště
Zachování pozice při změně působiště
Kariérní vzestup na nižší místo
než v době provinění
Kariérní vzestup na stejné místo
jako v době provinění
Kariérní vzestup nad úroveň pozice v době provinění
Kariérní sestup
Zachování pozice i působiště
Zachování pozice při změně působiště
Kariérní vzestup
Kariérní sestup
Zachování pozice i působiště
Zachování pozice při změně působiště
Kariérní vzestup
Kariérní sestup na úroveň pozice
v době provinění
Menší kariérní sestup
Zachování pozice i působiště
Zachování pozice při změně působiště
Další kariérní vzestup

Z toho evidováni
Počet
jako provinilci
případů
k roku 1756
6
4
4

4

2

1

1

1

2

1

2
10

2
3

5

1

9
1
6

1
1
0

1

0

3

1

2

2

2
5

2
3

1

1

2
64

0
28

Jestliže tabulka č. 2 postihuje změny postavení kněží s ohledem
na údaje relativního charakteru (poměr mezi hodnotou dvou pozic, na nichž
se dotyčný duchovní v různém čase nacházel), je třeba její výpověď doplnit
konkrétními informacemi o církevních funkcích, které sledovaní jednotlivci
postupně zastávali. Tyto údaje doplňují obraz vývoje kariér 64 kleriků,
byť nepostihují dynamiku změn uvnitř skupiny držitelů farních beneficií
charakteru viz pozn. 24). Přitom ve 20 případech z 28, jež tabulka zachycuje, se tyto zápisy
týkají téhož typu prohřešku, jaký byl u daného jednotlivce uveden již před deseti lety, a alespoň některé z těchto záznamů prokazatelně vypovídají přímo o proviněních či trestech,
evidovaných již k roku 1745/46, nejde tedy o nové skutečnosti (srov. zápis u faráře Tilschera:
„notatus ab olim“  ). Pro možnou neúplnost evidence provinění v ACO 94 hovoří i podezřele
nízký celkový počet zápisů uvedeného druhu: zatímco v katalogu z roku 1745/46 se nacházejí
u 129 duchovních, v mladším rukopise pouze u 53 kněží (z toho bylo 20 „nových“ provinilců).
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(tabulka č. 3). Srovnání pohybu kněží mezi jednotlivými kategoriemi
nižšího kléru vypovídá o dvou protichůdných tendencích. První je zřejmá
při srovnání údajů z doby provinění s daty z roku 1745/46: zde je patrný
úbytek pomocného kléru a naopak navýšení počtu kněží stojících mimo
duchovní správu. Jde o evidentní důsledek trestů za spáchaná provinění
(zbavení místa). Setrvalý počet farářů naznačuje, že změny míst u nich
měly většinou spíše podobu výměn beneficií, a odehrávaly se tak uvnitř
této skupiny. Druhá tendence vychází najevo při srovnání dat z let 1745/46
a 1756: během tohoto desetiletí došlo k posunu osob z nižších pozic
na vyšší úrovně církevní hierarchie, a nad negativními dopady spáchaných
provinění na profesní dráhu duchovních tak převážil obecný trend kariérního postupu na vyšší místa: došlo k navýšení počtu beneficiátů, z nichž
se nově rekrutovali i dva děkani.
Tabulka č. 3: Struktura provinilých duchovních podle funkcí a její
vývoj v čase
Funkce
Děkani
Faráři
Administrátoři
Lokální kaplani
Kaplani
Kooperátoři
Zámečtí kaplani
Kněží bez místa
Celkem

V době provinění
–
27
2
1
7
21
2
4
64

1745/46
–
27
2
2
4
16
3
10
64

1756
2
32
–
3
6
10
1
10
64

Hodnoty prezentované v tabulkách č. 2 a 3 opět potvrzují zjištění, že
u většiny duchovních nemělo spáchání prohřešku negativní vliv na jejich
další kariéru. Profesně postiženou menšinu provinilců tvořili zejména ti,
kteří přestupovali církevní normy závažným způsobem a opakovaně. Analyzovaný soubor 129 duchovních tak rozhodně nepředstavuje kompaktní
skupinu problémových kněží, neboť v něm lze nalézt jak extrémní situace
kariérních propadů, tak i strmých vzestupů. Mezi případy prvního druhu
patřil například Karel Heissig, který kvůli závažnému a opakovanému
porušování zákazů styku se ženami a zpronevěr církevního majetku přišel
roku 1740 (v 55 letech) o faru v Hodoníně, kde pak žil jako kněz bez místa
až do roku 1756 (kdy patrně zemřel). Ve zcela opačné situaci stanul Jan
Michael Neumann, pokutovaný za to, že na své faře v Mankovicích připustil
tanec; jestliže konzistoř nadaného kněze kvůli nepříliš závažnému prohřešku ještě roku 1745/46 zapsala na seznam provinilců, o deset let později
již byl tento 47letý doktor práv sám jedním z konzistorních asesorů, který
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se mohl kromě držby výnosného šumperského beneficia a s ním spojené
funkce děkana honosit titulem apoštolského protonotáře, biskupského rady
a královského examinátora na teologickém studiu olomoucké univerzity.85
Mezi takovými krajními případy pak leží pomyslná šedá zóna, nejpočetnější
skupina duchovních, kteří nevyčnívali z davu ani příliš výrazným vzestupem
své profesní dráhy, ani jejím strmým pádem.
∗∗∗
Patří k paradoxům historického bádání, že právě ty nejběžnější jevy
jsou v pramenech často nejhůře zachytitelné, zatímco výjimečné situace,
kdy dochází k překročení toho, co je obvyklé či normální, v nich vystupují
nejvýrazněji, a tak zastiňují skutečnosti svou četností i významem nejrelevantnější. Tak je tomu i s případy, kdy kněží porušovali církevní normy
stanovující zásady jejich života a působení. Je přirozené, že dosavadní
bádání věnovalo v souvislosti s líčením života raně novověkého kléru
pozornost právě těmto dobře dokumentovaným situacím. Při uplatnění
metody ilustrativních příkladů však život tehdejších kněží může zkresleně
působit jako sled proticelibátních přečinů, alkoholových excesů, rvaček,
sporů s farníky i patrony a dalších deliktů. Předložená studie se pokusila
tento pohled korigovat prostřednictvím kvantitativní analýzy ucelené evidence kněžských prohřešků, kterou si pro své potřeby vedla v polovině
18. století olomoucká biskupská konzistoř. Úvodní rozbor klíčové normy
vydané pro moravské duchovní správce roku 1666 doložil, že tato instrukce
sice vykazuje určité prvky návaznosti na ustanovení středověkého církevního zákonodárství, celkově je však prodchnuta potridentským ideálem
duchovního správce – dobrého pastýře, který svědomitě dbá na mravní
život a spásu svých farníků a zároveň sám podléhá přísným požadavkům, jež
vymezují jeho profesní kompetence, pracovní povinnosti a životní styl. Konfrontace normy se souborem spáchaných prohřešků potvrdila, že instrukce
pro faráře nepředstavovala teoretický soubor příkazů a zákazů, nýbrž se
dotýkala skutečně problémových oblastí kněžského života. Typologická
a kvantitativní analýza prokázala, že většina kategorií provinění vykazovala
četnost v řádu jednomístných čísel, kterou překračovaly pouze tři skupiny
prohřešků – přílišná konzumace alkoholu, spory a podezřelý styk se ženami
či přímo porušování celibátu (řazeno vzestupně) –, zaznamenané zhruba
u dvou až šesti desítek kněží. Ačkoli těmito případy se tedy konzistoř musela
zabývat častěji (což u styků duchovních se ženami mohlo souviset i s jejím
podezřívavým přístupem), je zřejmé, že při celkovém počtu dvanácti set
85
ACO 92, s. 125, 143, 224, 225; ACO 94, s. 79, 106; Catalogus Petrino-Sarcandrinus…
1757 (viz pozn. 22), s. 42; Z u b e r , R.: Osudy I, s. 164 (pozn. 51); II, s. 110 (pozn. 87),
119 (pozn. 134); V á l o v á , K.: Curia, s. 70; N e š p o r , Václav: Dějiny university
olomoucké. Olomouc 1947, s. 69.
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příslušníků diecézního kléru stále představovaly okrajový jev. Ještě více
marginální byl výskyt skutečně problémových kněží, kteří si dlouhodobým
porušováním norem vysloužili výrazný profesní sestup či přímo ukončení
kariéry. Řadu duchovních mohl od takového konce odradit odstupňovaný
systém trestů, počínající u napomenutí a lehčích forem potrestání; opravdu
závažné postihy, jež těžce poznamenaly další osudy kněze, byly vyhrazeny až nenapravitelným provinilcům. Nelze proto říci, že by celá desetina
diecézního kléru evidovaná kvůli prohřeškům byla problémová – skuteční
outsideři tvořili v rámci této skupiny výraznou menšinu. Většina kněží si
navzdory spáchanému prohřešku dokázala udržet svou pozici a někteří
z nich dosáhli i dalšího profesního postupu, který se mohl ve výjimečných
případech dotknout samotných mezí kariérních možností příslušníka nižšího kléru. Výzkum kariér a každodenního života raně novověkých kněží
by se měl nadále soustředit právě na onu masu „průměrných“ duchovních,
kteří zůstávají ve stínu svých (ať už v pozitivním či negativním smyslu)
„neobyčejných“ kolegů, jejichž život je lépe zdokumentován. Kvantitativní
analýzu pramenů hromadné povahy by přitom měly i nadále doplňovat
a korigovat případové studie zaměřené na život konkrétních duchovních.86
Jen tak můžeme dospět k hlubším poznatkům o roli, jakou nižší klérus
sehrával v raně novověké společnosti, v její konfesionalizaci či, chceme-li,
disciplinaci.

86
Vzorově například M a ň a s , Vladimír: Pelikán a kříž. Ostravský rodák František
Xaver Michael Leffler (1658–1744) a jeho církevní kariéra. Ostrava. Příspěvky k dějinám
a současnosti Ostravy a Ostravska 24, 2009, s. 580–603; t ý ž : K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia. Opus musicum. Hudební revue 42, 2010, č. 1,
s. 31–41; t ý ž : Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693–1778) a jeho pohřeb.
Příspěvek k poznání lokální hudební kultury. Opus musicum. Hudební revue 42, 2010,
č. 6, s. 62–73; t ý ž : „Poněvadž zajisto umříti mám, ale které hodiny nevím...“ Život a smrt
ostravského děkana Oschevia (†1656). Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy
a Ostravska 25, 2011, s. 497–524.
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Die niedere Klerus im barocken Mähren zwischen Norm und
Realität
Ein Beitrag zur Durchsetzung der Normen für das Leben des
Klerus in der Diözese Olmütz
Im Zusammenhang mit der Schilderung des Alltagslebens des niederen Klerus im
frühneuzeitlichen Mähren galt die Aufmerksamkeit bislang insbesondere quellenmäßig gut
dokumentierten Situationen, in denen die Geistlichen die kirchlichen Normen, die ihr Leben
und Wirken regelten, überschritten. Die Akzentuierung derartiger Ausnahmesituationen kann
freilich zu einem verzerrten Bild des Lebens der damaligen Geistlichen als einer Abfolge von
Verstößen gegen den Zölibat, alkoholischer Exzesse, Raufereien, Disputen mit Pfarrkindern
und Patronen sowie weiterer Delikte führen. Die vorliegende Studie korrigiert diese Sicht
mit Hilfe einer quantitativen Analyse der Evidenz priesterlicher Verfehlungen, die um die
Mitte des 18. Jahrhunderts das bischöfliche Konsistorium in Olmütz vornahm. Die einleitende
Analyse der Schlüsselinstruktion für mährische Pfarrer aus dem Jahre 1666 skizziert das posttridentinische Ideal eines Seelsorgers – eines guten Hirten, der ein sittsames Leben führt,
sich um das Seelenheil der Pfarrkinder kümmert und selbst den strengen Anforderungen an
berufliche Kompetenz, Verpflichtungen der Arbeit und Lebensstil gerecht wird. Die Konfrontation des Ideals mit einem Ensemble begangener Verstöße weist auf die realen Probleme
priesterlichen Lebens hin. Die meisten Anschuldigungen zeigen eine geringe Frequenz in
der Ordnung einstelliger Zahlen, die lediglich drei Gruppen von Delinquenten überschritten – diejenigen, die übermäßig Alkohol konsumierten, diejenigen, die sich Streitigkeiten
hingaben sowie jene, die einen verdächtigen Kontakt mit Frauen hielten bzw. unmittelbar
den Zölibat überschritten (aufsteigend gereiht) –, was bei annähernd anderthalb bis fünf
Dutzend Priestern vermerkt wird. Bei einer Gesamtzahl von 1 200 Geistlichen in der Diözese
Olmütz stellten diese Fälle freilich eher eine Randerscheinung dar. Einen noch marginaleren
Charakter bildete bei einem knappen Dutzend wegen Verstößen ermittelten Diözesankleriker das Auftreten in der Tat problematischer Kleriker, die sich durch ein langanhaltendes
Nichteinhalten der Normen einen markanten beruflichen Abstieg bzw. eine Beendigung
ihrer Karriere einhandelten. Zahlreiche Geistliche vermochte von einem derartigen Ende
ein abgestuftes System von Strafen abzuschrecken. Die meisten Geistlichen konnten trotz
des begangenen Verstoßes ihre Stellung bewahren und einige von ihnen erreichten sogar
einen weiteren beruflichen Aufstieg, der in Ausnahmefällen sogar die Karrieremöglichkeiten
eines Angehörigen des niederen Klerus berührte.
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Petr Popelka – Michaela Závodná
Nacionální, politické a integrační aspekty
městské dopravy v moravských městech
do roku 1914

National, political and integrational aspects of city transport in the Moravian
towns before 1914
The process of national emancipation and the accompanying self-definition of individual nationalities took various forms in the Central-European space prior to the First
World War. The present study attempts to indicate how the question of nationhood
became manifest in connection with the building of the city transport infrastructure
in nationally heterogeneous Moravian cities and how it impacted the spatial integration/disintegration of the observed city agglomerations. On the examples of the Brno,
Olomouc and Ostrava agglomerations the authors demonstrate that the developed city
transport infrastructure had a potential to create but also to tear down social barriers, could become the apple of contention or a result of consensus and cooperation
of individual social and national groups. The authors arrive at a conclusion that the
question of nationhood fundamentally impacted the realization of the transportation
policy of the individual cities and communes and thus represented one of the major
factors which contributed to the constitution of the city transport infrastructure and
the character of the city transport in the Central European cities in the focused period.
Key words: city transport, Moravia, nationalisms, Czech-German relations

Dějiny městské dopravy byly a jsou badatelsky atraktivním tématem.1
U českých badatelů však doposud přetrvává jejich analýza v rámci geneze
městských dopravních podniků, která se primárně soustředí na provozně-technické parametry.2 Stranou zájmu u nás i nadále zůstává městská do1
Městskou dopravu lze rozdělit do dvou základních skupin: na nekolejovou (drožky,
fiakry, omnibusy, později také autobusy a trolejbusy) a na kolejovou. Do této skupiny patří
tramvaje bez ohledu na trakci a rozchod kolejí. Budeme-li v následujícím textu užívat výraz
městská doprava, máme na mysli pouze skupinu kolejových vozidel – tramvají. Výraz tramvaje
současně také chápeme jako synonymum pro německý pojem „Straßenbahn“, který býval
ve sledovaném období nejčastěji překládán souslovím „pouliční dráha“. V případě Ostravy
jsme se přidrželi pojmu místní dráha k označení městské i meziměstské dopravy. Je to dáno
skutečností, že zdejší kolejová doprava svým charakterem balancovala mezi železnicí a tramvají.
2
Tento charakter mají také nejnovější publikace o dějinách městské dopravy u nás, např.
F o j t í k , Pavel: Tramvaje a tramvajové tratě 2. Historická předměstí Prahy a obce na levém
břehu Vltavy. Praha 2011; t ý ž : Tramvaje a tramvajové tratě. Historické centrum a Holešovice. Praha 2010; B a j e r , Jan a kol.: 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích 1909–2009.
České Budějovice 2009; D v o r s k ý , Petr – G r i s a , Ivan – J ä k l , Gisbert:
Úzkorozchodné tramvajové provozy. Liberec 2007. Pro Brno např. B l u m e n s c h e i n ,
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prava jako historicky podmíněný společenský fenomén, v němž se odráží
složitý vývoj společnosti v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století.3 V zahraničních výzkumech, zvláště západoevropských, je již situace
podstatně jiná. Městská doprava je zde obvykle pojímána jako součást
komplexně studovaných dějin mobility, zdůrazňujících především význam
sociálních a kulturních faktorů.4 Dopravní dějiny jsou v zahraničí chápány
jako výsledek dopravních preferencí určitých společenských vrstev či vrstvy.
Aplikace moderních technologií již není vysvětlována jako externí faktor,
vstupující do prostředí měst „zvenčí“ a bez vazby na konkrétní urbánní
prostředí, ale je pojímána primárně jako výsledek volby, založené nejen
na kategoriích nákladů a rentability, ale výrazně ovlivněné také mentalitou,
kulturou či sociální prestiží.5 Takto pojatý výzkum, orientovaný především
na kulturní a sociální faktory, však i nadále vykazuje bílá místa. Z větší
části neřešen zůstává odraz národnostní problematiky 19. a 20. století
v městské dopravě, téma, jež má minimálně ve středoevropském prostoru
zcela zásadní význam.
Ve druhé polovině 19. století probíhal na území mnohonárodnostní
habsburské monarchie proces národní emancipace s cílem dosáhnout rovJan a kol.: Proměny: brněnská doprava kdysi a dnes. 140 let městské hromadné dopravy v Brně
1869–2009. Brno 2009. Pro Olomouc B u r e š , Miroslav: DPMO 1899–2009. 110 let
MHD v Olomouci. Olomouc 2009. Nejaktuálnější práce pro Ostravu: P a v e l e k , Rudolf:
100 let elektrické tramvaje v Ostravě. Od Sanoku k Astře 1901–2001. Ostrava 2001.
3
U nás se o takto pojatý výzkum pokusil pouze V o n d r a , Roman: Po kolejích a silnicích Velké Prahy. Praha 2011. Ovšem výsledek lze označit za rozpačitý. Srov. Z á v o d n á ,
Michaela (rec.): Vondra, Roman: Po kolejích a silnicích Velké Prahy. Historica. Revue pro historii
a příbuzné vědy 2, 2011, č. 2, s. 224–226.
4
Zásadní statě k této problematice: M o m s , Gijs: What kind of transport history did we
get? Half a century of JTH and the future of the field. Journal of Transport History 2003, č. 2,
s. 121–138, zde s. 121; D i e n e l , Hans L.: Verkehrsgeschichte auf neuen Wegen. Jahrbuch
für Wirtschaftsgeschichte 2007, č. 1, s. 19–37; M e r k i , Christoph M.: Verkehrsgeschichte
und Mobilität. Stuttgart 2008, s. 10–11. V této souvislosti je nutné upozornit také na metodologickou stať Colina Divalla a Georga Revilla, v níž se autoři zamýšlejí nad skutečností,
do jaké míry je možné chápat kulturu jako svorník mezi dopravní historiografií a dalšími
sociálními a humanitními vědami. D i v a l l , Colin – R e v i l l , George: Culture of
Transport. Representation, practice and technology. Journal of Transport History 26, 2005,
č. 1, s. 99–111, zde s. 109.
5
Směry výzkumu v oblasti dopravy jsou přehledně zpracovány v D i v a l l , Colin –
S c h m u c k i , Barbara: Introduction: Technology, (Sub)urban development and the Social
Construction of Urban Transport. In: Divall, Colin – Bond, Winston (edd.): Suburbanizing
the Masses. Public Transport and Urban Development in Historical Perspective. Aldershot
– Burlington 2003, s. 1–10; srov. dále M c K a y , John P.: Tramways and Trolleys. The
Rise of Urban mass Transport in Europe. New Jersey 1976; S c h a t z b e r g , Eric:
The Mechanization of Urban Transit in the United States. Electricity and its Competitors. In:
Aspray, W.: Technological competitiveness: Contemporary and historical perspectives on the
electrical, electronics and computer industries. New York 1993, s. 225–241; t ý ž : Opposition
to mechanized Street Transportation in late Nineteenth-Century America. In: Hecht, G. – Allen, M.
(edd.): Technology and History: Essays in Honor of Thomas Parke Hughes and Agatha
Chipley. Cambridge, Massachusetts 2001, s. 57–94; B i a n c o , Martha J.: Technological
Innovation and the Rise and Fall of Urban Mass Transit. Journal of Urban History 25, 1999,
č. 3, s. 348–378.
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noprávného postavení s německojazyčnými elitami. Především v poslední
třetině 19. století vyvolával tento proces konflikty, které již byly analyzovány
z jazykové, kulturní, hospodářské i politické perspektivy.6 Tyto konflikty se
přitom odehrávaly na všech myslitelných úrovních, celostátní či zemskou
počínaje, obcemi s jejich obyvateli konče. Národnostní soupeření se projevovalo prakticky ve všech rovinách každodenního života společnosti, a působilo tak doslova jako „kolektivní droga“, od nejintenzivněji vnímaných
zápasů o národní prostor (doménu), jazykovou otázku, národní školství
a kulturní instituce, přes snahu menšiny získat podíl na politické moci
a úsilí o hospodářskou emancipaci až po oblast vědy a umění, angažující
se ve službě národnímu zájmu.7
I při tomto soustavném zájmu o projevy národnostní emancipace
však stále ještě zůstávají některá témata, která nabízejí zajímavé badatelské
a interpretační možnosti. Při výzkumu městské společnosti v českých zemích
v dlouhém 19. století tak vyvstává mimo jiné i otázka, do jaké míry ovlivnila
národnostní situace a národnostní konflikty proces budování moderní dopravní infrastruktury. Dopravní infrastruktura v městském prostoru měla
totiž nejen ve sledovaném období potenciál vytvářet, ale i strhávat sociální
bariéry, mohla se stát jablkem sváru či výsledkem konsensu a kooperace.8
V této souvislosti se předložená studie pokouší výše uvedený problém
analyzovat na příkladu tří moravských měst, resp. městských aglomerací,
ve kterých došlo před rokem 1914 k vybudování moderní městské dopravní
infrastruktury kolejového typu. Nástin situace v Brně, Olomouci a v Ostravě
a jejich vzájemná komparace si klade za cíl naznačit nacionální, politické
6
Teoretickými problémy národních hnutí a nacionalismu a jejich mezinárodní komparací
se zabýval H r o c h , Miroslav: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních
hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha 1999; t ý ž : Národy nejsou
dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha 2008;
k hospodářskému nacionalismu nejnověji J a n č í k , Drahomír – K u b ů , Eduard:
Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých
zemích (1859–1945). Praha 2011.
7
K národnostní problematice v moravských městech především M a l í ř , Jiří: Obecní
samospráva a národnostní problematika na Moravě před rokem 1914. (Deset poznámek k „boji
o radnice“ moravských měst). In: Národnostní problémy v historii měst. Sborník příspěvků
z konference uspořádané u příležitosti stého výročí české správy města Prostějova v Prostějově ve dnech 22. a 23. září 1992. Prostějov 1993, s. 75–87. Dále K l a d i w a , Pavel
– P o k l u d o v á , Andrea – K a f k o v á , Renata: Lesk a bída obecních samospráv
Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Svazek 1. Muži z radnice. Ostrava 2008; díl II. Svazek 2.
Finance a infrastruktura. Ostrava 2009. Nejnověji problém shrnuje H l a v a č k a , M.: Wie
konnten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Böhmen nationale Spannungen entstehen? In:
Pešek, J. – Vorel, P. (Hgg.): Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens. Magdeburg 2011, s. 33–42 a K l a d i w a , P.: Die nationale
Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
In: Pešek, J. – Vorel, P. (Hgg.): Neue tschechische Interpretationen, s. 43–69.
8
K nacionalismu a jeho projevu v oblasti dopravy existuje v české historiografii jen
nemnoho prací. V oblasti železniční dopravy se tématu dotkl F i š e r , Zdeněk: Boj proti
germanizaci na Severní dráze Ferdinandově (s přihlédnutím k Přerovsku). In: Sborník Státního
okresního archivu Přerov. Přerov 2000, s. 29–43.
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i integrační aspekty městské dopravy ve středoevropské společnosti přelomu
19. a 20. století. Chce tedy především naznačit, že téma dějin (městské)
dopravy není izolovaným problémem, ale že je integrální součástí široce
pojatých sociálních, hospodářských, kulturních i politických dějin. Jen
v tomto širokém kontextu lze pochopit, že dopravní otázky tvoří historický
fenomén bytostně spjatý se společností a jejím složitým vývojem, který
zároveň mnohovrstevnatý vývoj společnosti odráží.
Případ Brna
Brno zaujímalo s ohledem na výstavbu moderní dopravní infrastruktury specifické postavení. V rámci českých zemí drží moravská metropole
primát, neboť městská kolejová doprava zde byla zprovozněna již v roce
1869. Bylo to dáno nepochybně tím, že Brno mělo pro rozvoj městské
dopravní sítě velmi výhodné podmínky. Po administrativním sloučení Brna
s předměstskými obcemi v roce 18509 a po zrušení statusu uzavřeného
pevnostního města v roce 1852 bylo možné odstranit fortifikace a na získaných pozemcích zahájit rozsáhlou výstavbu.10
Postavena byla také vhodná komunikace v podobě brněnské okružní třídy, kolem níž se od sedmdesátých let 19. století rozvíjela zástavba
rezidenčních čtvrtí (Lužánky, Veveří, Černá Pole) podle zpracovaného
a schváleného regulačního a zastavovacího plánu.11 Na jeho základě také
vznikaly větší funkční celky – pro obytnou zástavbu určená severní část
města, zatímco průmyslová oblast se soustředila v jižní části Brna v oblasti
Dornychu, Křenové, Trnité a na jihovýchodě v oblasti Cejlu.12
Prvotní projekty městské koňské dráhy v roce 1868 byly motivovány
především hospodářskými potřebami zdejších továren. Tato koňská dráha
měla spojit průmyslové podniky v jižní části sídelní aglomerace s železničními tratěmi. Realizace městské kolejové dopravy se však v první fázi
omezila pouze na kmenovou trať, spojující Pisárky a Královo Pole. Obě
tyto lokality sehrávaly především rekreační úlohu. Vystavěná trať se však
vyhýbala vnitřnímu městu, které si stále uchovávalo svou středověkou
podobu. Veškerý dopravní ruch se tak koncentroval do oblasti brněnského přednádraží. S přestávkami fungovala městská koňská dráha v Brně až
do roku 1881. Jejím provozovatelům se však nikdy nepodařilo vybudovat
z ní perspektivní a rentabilní podnik. Nevhodně zvolené trasy, vysoké
9
Seznam obcí připojených v roce 1850: B a r t o š , Josef – S c h u l z , Jindřich
– T r a p l , Miloš a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Sv. 10.
Ostrava 1986, s. 25–26.
10
D ř í m a l , Jaroslav – P e š a , Václav: Dějiny města Brna 2. Brno 1973, s. 27.
11
Z a t l o u k a l , Pavel: Brněnská okružní třída. Brno 1997, s. 59–66.
12
K u č a , Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Praha 1996,
s. 282–286; t ý ž : Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha 2000, s. 126.
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jízdné i postupně redukovaný provoz vedl k tomu, že zdejší koňská tramvaj
nedosáhla statusu masového dopravního prostředku, ale zůstala vyhrazena
pouze úzké vrstvě movitějších obyvatel.13
V letech 1884–1886 pak provozoval parní tramvaj v Brně Wilhelm von
Lindheim, významný středoevropský podnikatel na poli městské kolejové
dopravy.14 Ten svůj podnik v roce 1886 zakcionizoval a nazval „Brünner
Lokaleisenbahn Gesellschaft“. Tato společnost převzala již vybudovanou
trať Pisárky – Královo Pole a přistavěla k ní odbočku k centrálnímu hřbitovu
na Vídeňské ulici již na katastru obce Horní Heršpice. K závazkům, které
na sebe společnost převzala, patřilo především vybudování trati ve vnitřním
městě a současně také závazek, že podnikatel/společnost bude postupovat
při rozšiřování sítě parní dráhy v součinnosti s potřebami města. Současně
však bylo město omezeno v tom, že nemohlo žádat výstavbu žádné jiné
trati až do 1. května 1889 a po tomto datu pouze 2 km tratí ročně. Toto
omezení zůstalo v platnosti až do roku 1898.15
Obec tedy přenechala v otázce dopravy veškerou iniciativu soukromé
společnosti. Jedinou trať, o niž dlouhodobě projevovala městská samospráva zájem, byla trať tzv. vnitřním městem. Ta však nebyla až do asanace
části historického centra Brna realizovatelná, neboť úzké a křivé ulice
neodpovídaly potřebám kolejového svršku.16 Frustraci z tohoto vlažného
přístupu radnice k dopravní politice plně vyjádřil autor ostře laděného
článku otištěného v Deutsches Blatt v roce 1891. Nejmenovaný autor
kritizoval vedení města za laxní přístup ke stavu dráhy a především za nedostatečně tvrdé vymáhání výstavby dalších tratí. Odpověď zastupitelů, že
nemohou vyžadovat po podnikateli výstavbu nerentabilních tratí, považoval
za nehoráznou.17
Ve skutečnosti však odpověď zastupitelů vycházela z dohodnutých
smluvních vztahů s provozovatelem městské kolejové dopravy Wilhelmem von Lindheimem, resp. se společností „Brünner Lokaleisenbahn
Gesellschaft“. V průběhu devadesátých let 19. století se ovšem ukázalo, že
dosavadní stav je již neudržitelný. Dynamika vývoje se stále více přenášela
na prstenec předměstských, převážně českých obcí. Brněnská radnice, v jejímž čele stáli němečtí liberálové, však v tomto období primárně hledala
způsob, jak ve změněných podmínkách zachovat status quo, tzn. rozšiřovat
dopravní síť tak, aby byl zachován německý ráz Brna.18
13
Š a u r , Jaroslav: Vznik a vývoj brněnské městské hromadné dopravy v minulém století.
Vlastivědný věstník moravský 28, 1976, s. 165–175, zde s. 167.
14
M y š k a , Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Šenov u Ostravy 1997, s. 199–202.
15
Archiv města Brna (dále AMB), Korespondence starostů 1851–1945, fascikl 19, krab. č. 2.
16
N e s i b a , Zdeněk a kol.: 100 let elektrické pouliční dráhy v Brně 1900–2000. Ústí nad
Labem 2000, s. 7; F a s o r a , Lukáš: Sociální a politické aspekty brněnské asanace 1896–1916.
Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 20, 2007, s. 205–219.
17
Deutsches Blatt č. 86, 1891.
18
AMB, Prezidiální spisovna II 1888–1932, inv. č. 123, krab. č. 9.
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V letech 1896–1898 se obecní výbor pokoušel o dohodu s „Brünner
Lokaleisenbahn Gesellschaft“. Obec požadovala rozšířit síť brněnské parní
tramvaje o traťové úseky Divadlo – Cejl – Zábrdovice a Křenová-jatka
a kompletně ji elektrifikovat.19 Jednání nebyla úspěšná a v jejich průběhu
začal obecní výbor zvažovat případný odkup brněnské městské tramvaje
od soukromého provozovatele. Zde se však ukázala nejednotnost brněnského obecního výboru. Část jeho členů, mj. také starosta města August Wieser
von Mährenheim a člen městské rady Heinrich Hrdliczka, se domnívala,
že komunalizovány by měly být pouze podniky veřejně prospěšné a/nebo
podniky rentabilní. Ani do jedné skupiny však podle této frakce brněnská
tramvaj nepatřila. Starosta navíc upozorňoval na to, že zakoupením tramvajové sítě bude minimálně o rok odložena výstavba nového vodovodu.
Navíc dle jeho mínění měla obec investovat spíše do kasáren a škol. Naopak
význam vlastnictví kolejové sítě pro efektivní rozvoj města neušel advokátovi Dr. Alfredu Fischelovi, který na zasedání obecního výboru dne 7. června
1898 navrhl zakoupit dosavadní tratě a vypsat konkurz na provozovatele,
který jednak doplní stávající síť novými tratěmi a jednak provede kompletní
elektrifikaci.20 Město tak nepředpokládalo skutečnou komunalizaci, neboť
nechtělo podnik provozovat ve vlastní režii. Myšlenka koupit tramvajovou
síť postupně nalezla podporu v obecním výboru a společnosti „Brünner
Lokaleisenbahn Gesellschaft“ byla nabídnuta suma 860 000 zl. Tu sice její
valná hromada dne 18. června 1898 akceptovala, avšak stanovila si další
podmínky, na něž městská samospráva odmítla přistoupit.21
Situace se zdála být neřešitelnou. Na scénu však jako jeden ze zájemců o dopravní podnikání v Brně vstoupila firma „Oesterreichische Union
Elektrizitäts-Gesellschaft“.22 Ta dne 20. září 1898 uzavřela s „Brünner
Lokaleisenbahn Gesellschaft“ kupní smlouvu a za její tratě zaplatila
970 000 zl. Právoplatným vlastníkem se „Oesterreichische Union“ stala
ke dni 1. ledna 1899. Smlouvu s obcí podepsali zástupci elektrárenské
společnosti dne 29. listopadu 1898 ve Vídni a reprezentanti obecního
výboru dne 1. prosince 1898 v Brně.23
19
Gemeindeverwaltung und Gemeinde-Statistik der Landeshauptstadt Brünn. Bericht des
Bürgermeisters dr. August Ritter v. Wieser für das Jahr 1898. Brünn 1899, s. 511.
20
Tamtéž, s. 512–516.
21
Obec odmítla doplatit pojištění těm zaměstnancům dopravní firmy, kteří by nebyli
převedeni do nového, obcí vedeného dopravního podniku. Stejný názor vyjádřila v otázce
penzí. Obec rovněž odmítla proplatit společnosti investice provedené v době od 1. července
1898 do konce téhož roku. Jednalo se o dobu, v níž probíhala jednání ohledně koupě sítě
brněnských tramvají městem Brnem. Viz tamtéž, s. 515.
22
Mezi další zájemce patřily firmy Siemens & Halske, Oesterreichische Schuckertwerke,
do výběrového řízení obcí se přihlásila také firma Felix Singer & Co. AMB, Prezidiální spisovna II 1888–1932, inv. č. 124, krab. č. 9.
23
N e s i b a , Z. a kol.: 100 let elektrické pouliční dráhy v Brně, s. 13 uvádí datum uzavření smlouvy mezi obcí a „Oesterreichische Union“ dne 20. listopadu 1898. Jiné prameny
však obsahují námi uvedené dvojí datum. Archiv města Ostravy (dále AMO), Společnost
moravských místních drah, Zápisy schůzí valných hromad Společnosti brněnských místních
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„Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft“ se mohla plně věnovat svému
dopravnímu podnikání na Ostravsku a obec díky smlouvě získala 15 let
na to, aby zjistila, bude-li v budoucnu výhodné tramvajovou síť komunalizovat. Obecní výbor také získal provozovatele, který se zavázal k elektrifikaci
a k výstavbě tratě vedoucí městským centrem. To bylo možné především
díky tomu, že od roku 1896 probíhala v Brně asanace vnitřního města.24
Společnost „Oesterreichische Union“ se však zavázala i k rozšíření sítě
do rezidenční čtvrti Veveří, trať měla vést přes Obilný trh a ulici Údolní.
Požadováno bylo také spojení s Cejlem, Zábrdovicemi, Komárovem, Dornychem, Křenovou a případně se starobrněnskými lázněmi.25 K realizaci
těchto záměrů byla rakouskou elektrárenskou firmou ve spolupráci s městem zřízena v roce 1900 akciová společnost „Gesellschaft der Brünner
elektrischen Strassenbahnen“.26
Ani změna provozovatele však nezměnila přístup obecního výboru
k dopravní problematice. Ten se zajímal především o projekty, jež rozšiřovaly síť tratí v rámci městských hranic, takže na svém zasedání dne 25. dubna
1899 podstoupil „Oesterreichische Union“ petici za prodloužení pisárecké
trati do pisáreckého lesa přes most a případně až k restauraci Nový Svět.27
A ačkoliv společnost poukázala na přílišnou technickou náročnost, trval
obecní výbor na předložení projektu prodloužení této trati. Nic na jeho
rozhodnutí nezměnila ani petice společenstva povozníků, v níž jeho členové proti prodloužení trati protestovali, neboť se obávali ztráty obživy.28
Petice za prodloužení tratí nebo rozšíření sítě však byly adresovány i samotné elektrárenské společnosti. Zástupci „Verein der Wollindustriellen“
a obyvatelé Cejlu a Husovic tak žádali zavedení nákladní a osobní dopravy
na Cejl s prodloužením do převážně českých Husovic. Společnost odkázala
na to, že v současné době probíhají studie finančních nákladů a dopravních
poměrů a teprve až po jejich ukončení je možné rozhodnout, co dále.29

drah 21. února 1887 – 13. května 1905, inv. č. 9, kniha č. 7; Gemeindeverwaltung und Ge
meinde-Statistik … für das Jahr 1898, s. 541.
24
K u č a , K.: Brno, s. 129.
25
První požadovaná trať měla vést od zábrdovického mostu přes Svitavu na Cejl, Kobližnou ulicí na Velké náměstí a odsud buď I. Rudolfovou ulicí (dnes Česká) do ulice Veveří
(Eichhorngasse, tato varianta nebyla realizována) nebo II. na Lažanského náměstí (dnes Moravské náměstí) a přes Kiosk do ulice Veveří, přes Tivoli (dnes Jiráskova), Obilní trh, Údolní
ulici k Joštově ulici s napojením na trať procházející ulicí Veveří. Dále byla plánována trať
z Velkého náměstí Ferdinandovou ulicí (dnes Masarykova) a Křenovou k městským jatkám
a přes Dornych, eventuálně Plotní ulici, do Komárova. V úvahu připadala také trať vedoucí
Údolní ulicí, Kostelní (dnes Rašínova) a Hohlwegovou ulicí (dnes Úvoz) ke starobrněnským
lázním.
26
N e s i b a , Z. a kol.: 100 let elektrické pouliční dráhy v Brně, s. 15.
27
AMB, Prezidiální spisovna II 1888–1932, inv. č. 123, krab. č. 9. K petici bylo připojeno
více než 500 podpisů.
28
Tamtéž.
29
Tamtéž.
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Ani jedna z těchto tratí však nebyla brána v potaz, když se žádalo
o novou koncesi ke zřízení elektrických drah, propůjčenou ministerstvem
železnic dne 3. února 1900. Postupně se přece jen síť rozšířila a do roku
1908, kdy se „Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen“ dostala do vážných finančních problémů, byl s centrem města nově spojen
většinově německý Komárov a Cejl se Zábrdovicemi.30
Dlouhodobým problémem, který následně přerostl v silné národnostní
napětí, se stalo odmítnutí rozšiřovat tramvajové spojení do českých předměstí, které bylo požadováno již v osmdesátých letech 19. století. Po roce
1900 došlo v souvislosti s vývojem brněnské aglomerace k výrazným změnám v národnostním a politickém vývoji předměstských obcí, především
Králova Pole a Husovic.
V první ze jmenovaných obcí panovala zpočátku disproporce mezi
českým obyvatelstvem a německou radnicí. Když v roce 1892 jednala zdejší samospráva s Brnem o možnosti připojit obec ke vznikající metropoli,
ztroskotaly snahy na obavách obou stran z posílení českého/německého
živlu. V národnostních třenicích na přelomu 19. a 20. století političtí zástupci české části královopolského obyvatelstva demonstrovali rostoucí
sebevědomí, např. žádostí, aby byly názvy stanic pouliční dráhy na katastru
Králova Pole vyvolávány nejen německy, ale také česky.31
Neúspěšné snahy dovést pouliční dráhu do svého centra měly
za sebou také Husovice, dynamicky rostoucí obec, která byla v roce 1912
povýšena na město. Právě v případě Husovic byla neschopnost obecní
rady a neochota dopravní společnosti výrazně akcentována národnostními
faktory. Na tuto skutečnost upozorňuje i následující dobový text: „Všude
v neděli a ve svátek táhnou se přes Husovice nepřehledné davy ‚Brňáků‘, možno
právem tvrditi, že Husovice stanou se v nejkratší době hledaným předměstím brněnským, zvláště opustí-li ‚internacionální‘ správa elektrických drah brněnských
nacionálně-politické své stanovisko a prodlouží trať přes Husovice a Maloměřice
do Obřan, jak velí hospodářské zájmy i správy elektrických drah i obyvatelstva
jmenovaných obcí. Ostatně pracuje se na projektu, jímž by české předměstské obce
sáhly k svépomoci a vybudovaly samostatnou síť elektrických drah.“  32
Akce, o níž autor hovoří, nabrala na obrátkách dne 10. listopadu 1911,
kdy se v hotelu Slavia v Brně uskutečnila schůzka představitelů několika
brněnských předměstí, avšak bez účasti zástupců města Brna.33 Akce postupně nabyla povahy vzdoropodniku za účasti reprezentantů Králova Pole,
30
N e s i b a , Z. a kol.: 100 let elektrické pouliční dráhy v Brně, s. 93.
31
Dne 3. července 1905 bylo Královo Pole povýšeno na město, z obecních voleb v roce
1906 již vzešla výhradně česká samospráva. Ř e p a , Milan a kol.: Dějiny Králova Pole. Brno
2004, s. 126, 138.
32
M r á z e k , Karel: Husovice. Husovice 1912, s. 6.
33
Dne 8. října 1909 informovaly Lidové noviny o záměru husovické samosprávy budovat pouliční dráhu do Maloměřic, resp. až do Obřan. Upozorňovaly na fakt, že této dráhy je
třeba mnohem více než zamýšlené trati do Heršpic, kterou plánuje vystavět brněnská obec.
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Husovic, Židenic a Juliánova, Žabovřesk, Řečkovic, Maloměřic a Černovic.
V podstatě tak rokovali zástupci 50 000 obyvatel, kteří neměli možnost
využívat kvalitní a levné dopravní spojení.34 Projekt se dostal do přípravné
fáze a v roce 1912 udělilo ministerstvo železnic obcím v čele s českým
stavitelem Aloisem Samohrdem povolení k přípravným technickým pracím na stavbu elektrické malodráhy na předměstí, které dne 4. září 1913
prodloužilo o rok. Plánovaná dráha měla spojit Veveří, Jundrov, Pisárky,
Zábrdovice, Husovice, Královo Pole a Žabovřesky, Starou Osadu, Juliánov
a Černovice. Počítalo se s odbočkami do Obřan a Řečkovic.35 V únoru
roku 1914 poté předložili zástupci české strany ministerstvu železnic detailní plány. Realizace podniku však ztroskotala na rozdílných, především
finančních, možnostech zúčastněných obcí.
Postup českých předměstí však brněnskému obecnímu výboru neušel
a jeho komitét pro záležitosti pouliční dráhy věnoval tomuto problému
značnou pozornost. Zatímco někteří jeho členové, především advokát
Dr. Phillip Ellinger, považovali český projekt jen za strašáka, který měl
brněnské zastupitele znervóznit, ostatní členové, především starosta Wieser
a stavitel Anton Jellinek, přistoupili k problému rozvážněji. Upozorňovali
především na to, že připravovaný český projekt není možné podcenit,
nebo se mu dokonce vysmát, ale že je třeba vzít v úvahu především jeho
důsledky pro město Brno. Obavy pramenily hlavně z toho, že tratě českého
projektu neměly být omezeny pouze na katastry předměstských obcí, ale
v oblasti náměstí Tivoli (dnešní Konečného náměstí) a Křenové ulice měly
zasahovat i na území města Brna. Hrozilo nebezpečí, že tratě předměstských obcí budou napojeny na dosavadní síť brněnské kolejové dopravy,
a v úvahu tak přicházel peážní provoz, tedy tratě by využíval současně
jak německý, tak český dopravní podnik. Brněnský obecní výbor nejvíce
děsila právě tato varianta, tedy nikoliv to, že budou moci využívat nově
postavené tratě, ale to, že český podnik s českým personálem na základě
této možnosti pronikne až do samotného srdce německého Brna. Současně
panovala obava, že i kdyby obec odmítla propůjčit ke stavbě obecní silnice
a pozemky, její rozhodnutí by mohl zvrátit zemský výbor.36
Těžkou hlavu měla z dosavadního vývoje také samotná „Gesellschaft
der Brünner elektrischen Strassenbahnen“, jíž by se výstavbou českého projektu značně zúžily možnosti dalšího rozvoje podniku, který od roku 1908
stagnoval. Lze tak říci, že hrozba realizace českého podniku měla pozitivní
Lidové noviny také shledávaly záměr Husovic správným, když Brno stavbu trati do českých
předměstí z národnostních důvodů odmítlo. Lidové noviny, malé vydání č. 277, rok 1909.
34
F a s o r a , Lukáš: Spojenými silami? Veřejně prospěšné projekty jako faktor integrace
města Brna a nejbližších předměstí v letech 1897–1918. Brno v minulosti a dnes. Sborník
příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 16, 2002, s. 391–427, zde s. 421.
35
Tamtéž, s. 422–423.
36
AMB, Prezidiální spisovna II 1888–1932, inv. č. 125, krab. č. 10. Následující text je
sestaven, není-li uvedeno jinak, na základě rozboru materiálů uvedeného archivního fondu.
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důsledek, neboť donutila brněnskou dopravní společnost a brněnský obecní
výbor úzce spolupracovat a koordinovat své kroky. Dopravní společnost
vypracovala protinávrh, jehož podstatou bylo prodloužení již existujících
tratí do jednotlivých předměstí Žabovřesk, Husovic, Juliánova a Židenic
a předložila jej dne 18. února 1913 k posouzení brněnskému komitétu pro
záležitosti pouliční dráhy. Obec měla podpořit tento projekt snížením svých
požadavků vůči dopravní společnosti, především s ohledem na poplatek
z jízdného, cenu elektřiny a poplatek z hrubých příjmů. Cena nových tratí
byla předběžně vyčíslena na 1 500 000 K a ke krytí této investice předpokládala „Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen“ vydání
nových prioritních akcií a obligací s 5% úročením. Brněnský obecní výbor
s tímto projektem v zásadě souhlasil a dopravní podnik začal podnikat
kroky k realizaci detailních plánů a k zažádání o povolení předběžných
technických prací.
Mezitím se však členům komitétu pro záležitosti pouliční dráhy i brněnského obecního výboru celá záležitost rozležela v hlavě. Největší obava
vycházela z představy, že nově vydané akcie, určené ke krytí investice, se
ocitnou v českých rukou. Ve zprávě, kterou pro potřeby obecního výboru
vypracoval člen komitétu pro záležitosti pouliční dráhy dr. Arnold Kriwa
czek, se uvádí: „S ohledem na podstatné materiální oběti obce ve výši 100 000 K
[předpokládaná výše účasti města – pozn. aut.] a s ohledem na to, že obci chybí
ochrana proti neustále hrozícímu přechodu akciového vlastnictví do českých rukou,
byla nadhozena otázka, nebylo-li by z národnostních a hospodářských důvodů
praktičtější a pro hospodářské vedení podniku prospěšnější výhodně nabýt většinu
akcií Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen a získat rozhodující
vliv v hospodářském vedení podniku, čímž by si obec pojistila dřívější příjmy,
současně odrazila nebezpečí českého železničního projektu [pouliční dráhy –
pozn. aut.], a mohla tak zabránit také čechizaci vlastních akcií.“
Kupní cenu vyčíslil Kriwaczek na 4 600 000 K a s dalšími předpokládanými investicemi do rozšíření tratí by se konečná suma pohybovala
mezi 5 800 000 K až 6 100 000 K. Jen tak mohla být dle Kriwaczka zablokována realizace českého projektu a současně také zabráněno „čechizaci“
existujícího dopravního podniku. S jeho návrhem se následně ztotožnil
jak obecní výbor, tak městská rada, které byla věc podstoupena k dalšímu
jednání. Dne 18. dubna 1914 padlo definitivní rozhodnutí zakoupit akcie
a dne 27. dubna 1914 obec za tímto účelem požádala moravské místodržitelství a moravský zemský výbor o povolení půjčky ve výši 6 000 000 K.
Nelze s určitostí říci, byla-li „Gesellschaft der Brünner elektrischen
Strassenbahnen“ podrobně s postupem obecního výboru seznámena.
Nicméně i ona splnila svůj závazek, neboť dne 2. února 1914 předložila
ministerstvu železnic detailní plány nových tratí do Židenic, Křenové,
Cejlu, Husovic, Maloměřic a Obřan. Dne 14. května 1914 poté zemský
výbor předběžně povolil využít při stavbě projektu obecní a okresní sil-
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nice na území dotčených obcí. Definitivní podmínky měly být stanoveny
až po vydání koncese.
Moravský zemský hejtman hrabě Otto Serényi také dopisem upozornil „Gesellschaft der Brünner elektrischen Strassenbahnen“ na to, že
obec Černovice je zásadně proti stavbě trati do Židenic a na Křenovou
a že ostatní obce požadují po dopravní společnosti zavedení plné národní
a jazykové rovnoprávnosti a na území českých obcí výhradně český provoz.
Povolení k realizaci přípravných technických prací dalo ministerstvo
železnic 27. dubna 1914. Také moravský zemský výbor oznámil brněnskému starostovi, že dne 15. května 1914 schválil půjčku ve výši 6 000 000 K.
Tu Brno čerpalo u pobočky privilegované c. k. Böhmische Union-Bank.
Již dne 15. července 1914 se tak uskutečnil odkup největšího balíku akcií
a obec se stala z 90 % vlastníkem dopravní firmy.37
Odkup podniku byl zřejmě podnícen primárně národnostními motivy,
nicméně přístup obecní samosprávy v této záležitosti byl ambivalentní a ne
zcela konzistentní. Měl-li být dopravní podnik výdělečný, nebylo příliš
perspektivní omezovat jeho rozvoj národnostními požadavky. Neujasněnost
vztahu městské samosprávy k dalšímu fungování dopravního podniku demonstruje také skutečnost, že obecní zastupitelstvo nebylo příliš nakloněno
myšlence provozovat jej ve vlastní režii a preferovalo tzv. smíšený podnik,
jehož vlastníkem by bylo město a provozovatelem soukromý subjekt. Volba
padla na „Oesterreichische Elektrizitätslieferung Aktiengesellschaft“, která
slibovala rozšíření i modernizaci tratí. Smlouva města se společností nabyla
právní moci dne 7. září 1914. V souvislosti s vypuknutím první světové války
však začalo postupné rozšiřování tratí podléhat jiným než národnostním či
hospodářským potřebám. Hlavní slovo v rozvoji sítě brněnských tratí získala
armáda, která napojila na dráhu přednostně polní lazarety v Zábrdovicích
(1914) a v roce 1915 v ulici Laudonově (dnes Tábor).38
Ačkoliv tedy brněnská radnice dlouho odmítala rozšíření tratí a snažila
se zachovat dosavadní podobu sítě brněnských pouličních drah, byla postupně donucena tento odmítavý postoj opustit. I za rozhodnutím aktivně
vstoupit do dopravní politiky, které vyvrcholilo před první světovou válkou
odkupem akcií zdejšího dopravního podniku, však stály silné nacionální
motivy a nikoliv snaha vybudovat veřejně prospěšný komunální podnik.

37
Podle § 30 smlouvy z roku 1898 mezi městem Brnem a firmou Union mělo město
v případě vzniku akciové společnosti právo podílet se na chodu podniku odkupem libovolného
množství akcií. Gemeindeverwaltung und Gemeinde-Statistik … für das Jahr 1898, s. 535.
38
N e s i b a , Z. a kol.: 100 let elektrické pouliční dráhy v Brně, s. 95; F a s o r a , L.:
Spojenými silami, s. 424.
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Případ Olomouce
Ačkoliv v roce 1885 byl zpracován Illichmannův regulační plán rozšíření města a zrušen demoliční revers, který podvazoval možnosti jeho
stavebního rozšíření, nebyla zde situace tak jednoznačná jako v Brně. Bylo
to dáno především tím, že olomoucké radnici nebyly fortifikační pozemky
předány a teprve v roce 1894 dohodlo město jejich odkup od eráru za cenu
2 000 000 zl s dobou splatnosti 10 let.39
Zrušení demoličního reversu výrazně ovlivnilo i bezprostřední okolí
Olomouce, především obce Nová Ulice a Hodolany, které svoji zástavbu
směřovaly k bývalým fortifikačním pozemkům. V průběhu osmdesátých
a devadesátých let 19. století vyrostla v Nové Ulici moderní Úřední čtvrť
a na katastru Hodolan podél dnešní Nádražní ulice se rozvíjela výstavba
tzv. Nových Hodolan.40
První úvahy zřídit pouliční dráhu se objevily v osmdesátých letech
19. století v souvislosti s výstavbou dnešní Nádražní ulice.41 Počátkem
devadesátých let 19. století navrhoval vídeňský podnikatel Adolf Springer
zřídit parní dráhu, která by spojila nádraží v Hodolanech s novoulickými nádražími místní dráhy Olomouc — Čelechovice.42 K realizaci návrhu pouliční
dráhy však došlo až v druhé polovině devadesátých let 19. století. Na rozdíl
od Brna nebo Ostravy se však olomoucká radnice rozhodla vystavět podnik
z vlastních peněz a očekávané investici také podřídila dlouhodobé přípravy,
v nichž se pečlivě informovala o možnostech a limitech jednotlivých typů
trakce i o způsobech výstavby tramvaje. Zvolen byl nakonec elektrický
pohon, neboť spolu s pouliční dráhou měla být vystavěna také městská
elektrárna.43 Právo realizovat stavby získala v roce 1898 firma Siemens
& Halske, které byl také provoz pouliční dráhy pronajat na dobu dvaceti
let s tím, že po pěti letech má obec právo smlouvu vypovědět a podnik
provozovat ve vlastní režii, tj. komunalizovat.44
39
S c h u l z , Jaroslav a kol.: Dějiny Olomouce. 2. sv. Olomouc 2009, s. 44.
40
E i c h l e r o v á , Silvie: Soužití a střetávání Čechů a Němců na Nové Ulici u Olomouce
na počátku 20. století. Diplomová práce na Katedře historie Filozofické fakulty Palackého
univerzity. Olomouc 2005; V i d l i č k a , Jiří: Dějiny zapomenutého města Hodolan. Osudy
největší české obce před branami Olomouce. Olomouc 2005.
41
Kol.: 75 let městské hromadné dopravy v hanácké metropoli Olomouci. Olomouc 1974, s. 7.
42
Státní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouce, Knihy 1343–1945 (1953),
inv. č. 428 a 429.
43
Realizace pouliční dráhy spolu s výstavbou městské elektrárny byla poměrně běžným
jevem, neboť město si stavbou elektrické pouliční dráhy zajistilo významného a stálého odběratele elektrického proudu i přes den, kdy maloodběratelé nesvítili. Srov. K l a d i w a ,
Pavel: Elektrifikace municipalit na Moravě a v Rakouském Slezsku do první světové války. In:
Kladiwa, Pavel – Zářický, Aleš (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace
1740–1918. Ostrava 2009, s. 342–358, zde s. 355–357.
44
Der statistischen Jahrbücher der königlichen Hauptstadt Olmütz III. Band 1896–1899. Olmütz
1901, s. 41. Viz též K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. – K a f k o v á , R.:
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V souvislosti se samotnou výstavbou dráhy k národnostním třenicím
nedošlo. Veškeré připomínky ze strany českých Hodolan byly technického
charakteru a týkaly se šířky ulic nebo umístění sloupů elektrického vedení.
Nová Ulice požadovala pouze přenesení jedné ze zastávek blíže Úřednické
čtvrti.45 Svým rozsahem byla pouliční dráha v Olomouci malá, realizováno bylo spojení nádraží s Horním náměstím a odsud vedla jedna z tratí
ke kasárnám artilerie a druhá na Novou Ulici. V roce 1914 bylo dokončeno
prodloužení dráhy ke hřbitovu v Neředíně.46
Pragmatismus, který se podařilo udržet při stavbě dráhy, vzal za své
jejím zprovozněním. Jak prokázala nejnověji Andrea Pokludová, samotná
Olomouc se ostře vyhraňovala jako německé město, jako jedna z pevností
německého obyvatelstva na střední Moravě.47 Podobně jako v Brně, bylo
i v Olomouci hlavním bitevním polem především školství a kultura. Na přelomu 19. a 20. století se vzájemné česko-německé vztahy dále vyhrotily
a výrazně zhoršily a viditelně se projevily také v oblasti městské dopravy.
Již v souvislosti se zprovozněním pouliční dráhy se 1. dubna 1899 sešli
před městskou elektrárnou zástupci firmy Siemens & Halske a zástupci
olomoucké obce. Chyběli však jak hodolanští zastupitelé, kteří zřejmě nebyli
ani pozváni, tak také novouličtí, kterým byla pozvánka zaslána příliš pozdě
na to, aby se mohli této ceremonie zúčastnit. Ve slavnostním projevu zdůraznil olomoucký starosta Karl Brandhuber význam pouličních drah jako
modernizačního faktoru německé Olomouce a neopomenul vyzdvihnout
světlo a sílu elektrické energie, která i do budoucna umožní zachování
existence Olomouce jako německého města.48
Zatímco Mährisches Tagblatt o slavnostním zahájení provozu informoval s patřičnou pompou hned následující den, v českých listech se informace
neobjevila buď vůbec, nebo až se zpožděním několika dnů. Našinec vzal
na vědomí zahájení provozu teprve 7. dubna 1899. Zdůraznil, že dráha
byla otevřena jen pro Němce, neboť všechny nápisy na vozech, označení
stanic apod. je německé, „jakoby správa dráhy o české obecenstvo nestála. Je
to urážka obecenstva českého rázu co nejhrubšího a nelze se diviti, navrhuje-li
se zcela vážně, aby české obecenstvo zachovalo se k celému podniku tak, jak on
se chová k nám, aby jej totiž úplně ignorovalo.“  49
K bojkotu se přidaly také další české noviny Pozor, vedené Bohumírem Knechtlem, které již v roce 1898 navrhovaly českým obyvatelům stejný
Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II. Svazek 2. Finance a infrastruktura. Ostrava 2009, s. 59–60.
45
Státní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouce, inv. č. 337, kart. č. 707.
46
Statistická ročenka královského hlavního města Olomouce. 6. sv. 1911–1918. Olomouc
1933, s. 69.
47
P o k l u d o v á , Andrea: Lesk a bída obecních samospráv Moravy 1850–1914. Olomouc.
Rigorózní práce na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava 2010.
48
Der statistischen Jahrbücher der königlichen Hauptstadt Olmütz III. Band, s. 85.
49
Našinec č. 40, 1899.
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přístup ke komunálnímu omnibusu50 a nakonec razily heslo: „Žádná česká
noha nesmí vkročit do elektrické dráhy!“ Mährisches Tagblatt pak na svých
stránkách s radostí a neskrývanou škodolibostí přinášel informace o tom,
který z Čechů se „německou“ tramvají svezl: „Elektrická dráha je českým
obyvatelstvem užívána tak jako německým. Je třeba poznamenat, že zdejší český
redaktor, který ve svých listech bojkot hlásal, již dráhu použil při cestě z nádraží
do města. Možná byl dříve Němcem než Čechem.“  51 „… [existuje] řada českých
cestujících elektrické dráhy – advokáti, profesoři, učitelé a také  52 – redaktor českého časopisu Velehrad z Kroměříže dr. Alois Rusnak, který cestoval inkognito
od Národního českého domu tramvají tak, že si nasadil nové brýle a vyhrnul
límec kabátu.“  53 Našinec reagoval promptně a zdůraznil, že Češi užívají
pouliční dráhu jen v nejnutnějších případech a podle svého uvážení a že
periodikum nemá potřebu hrát si na „vlastenčící policii“ a sahat někomu
do svědomí.54 Poté však již nevěnoval dráze pozornost, pokud se tedy
nejednalo o dopravní nehodu nebo srážku.
Náhradou za tramvaj se pro české obyvatelstvo měl stát omnibus,
který však byl ke dni 7. července 1899 zrušen a bojkot byl ukončen, jak
informuje Mährisches Tagblatt, dne 8. července 1899.55
V souvislosti s olomouckou pouliční dráhou jsou však zajímavé dva její
aspekty. Předně je to způsob, jakým reagoval Mährisches Tagblatt a potažmo olomoucká radnice na české stížnosti na výhradní užívání německého
jazyka v dopravě. V roce 1899 vyšel článek, v němž k tomuto problému
periodikum uvedlo následující: „Vzpomínáme, jak oba váleční muzikanti  56
metali radostí kotouly, když se v Praze odstraňovaly nejen německé nápisy, ale
také bylo zakázáno označovat ulice jinak než česky. Čtyřicet tisíc německých
Pražanů tak má mít méně práv než 250 Čechů v Olomouci?“  57 Pisatel článku
dále zdůraznil, že je to právě Praha, z níž národnostní spory pocházejí
a mají zde své ohnisko. Dodal, že dokud se nezmění přístup Prahy, nebude
měnit nic ani Olomouc. Když se však v roce 1905 dožadovali pražští Němci
zavedení dvojjazyčnosti na pražských pouličních drahách, podpořil jejich
žádost také Mährisches Tagblatt, zatímco Lidové Noviny si povzdechly,
„že když se o svá práva na dvojjazyčnost na pouliční dráze hlásili brněnští
50
Pozor č. 79, 1898.
51
Mährisches Tagblatt č. 83, 1899.
52
Mährisches Tagblatt č. 120, 1899.
53
Mährisches Tagblatt č. 112, 1900.
54
Našinec č. 44, 1899.
55
Našinec č. 76, 1899. Číslo Hlasu, na něž Mährisches Tagblatt odkazuje, se prozatím
nepodařilo excerpovat. Také bližší informace o českém omnibusu se prozatím nepodařilo
dohledat.
56
Bohužel nejsou uvedeni, jednat by se mohlo patrně o bratry Knechtlovy, kteří řídili
Pozor. V úvahu však připadají také Richard Fischer či Ignát Wurm.
57
Mährisches Tagblatt č. 78, 1899. V roce 1900, kdy proběhlo sčítání, bylo v Olomouci-městě napočteno 6 798 obyvatel české obcovací řeči a 13 982 německé obcovací řeči.
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a olomoučtí Češi, nic se nedělo. Když však spustí Němci, tu hned ministerstvo
přispěchá na pomoc.“  58
Druhým problémem se v Olomouci stala obligátní otázka rozšiřování
tramvajové sítě. Viděli jsme, že v Brně se tomu radnice velmi dlouho bránila, a to především z nacionálních důvodů. V Olomouci však byla dopravně
spojena česká i německá obec. V případě Hodolan a Olomouce se nedalo
mluvit o nějaké touze po slučování. Zajímavější však bylo, že ani Nová Ulice,
která na přelomu 19. a 20. století prožívala stavební i demografický boom,
se do spojování příliš nehrnula. Ačkoliv se o to olomoucká radnice snažila
již v letech 1861 a opětně v roce 1895, zůstávala Nová Ulice samostatnou.
I když v roce 1899 vyjádřilo zastupitelstvo obce své poděkování nad zřízením
pouliční dráhy, nadále odmítalo názor olomoucké radnice, že by se měly
obě německé obce spojit v jeden celek. Nová Ulice neustoupila ani ve chvíli,
kdy vyrukovala olomoucká radnice s míněním, že je Nová Ulice v podstatě
součástí Olomouce, neboť obyvatelé žijící na Úřednické čtvrti pracují vesměs
v Olomouci.59 Veškeré naděje na spojení vzaly za své v roce 1905, kdy byla
Nová ulice povýšena na město a investovala do výstavby vlastní infrastruktury,
a v roce 1912, kdy k témuž došlo v etnicky českých Hodolanech.
Lze říci, že v případě Olomouce byly při výstavbě pouliční dráhy
upřednostněny hospodářské a prostorové faktory před národnostní otázkou. Je to pochopitelné – primárním úkolem tramvaje bylo spojit centrum
města s vlakovým nádražím, musela tedy procházet nacionálně odlišnými
oblastmi Olomouce a Hodolan. To neznamená, že by nacionální problémy
nebyly v Olomouci přítomny, v případě pouliční dráhy se však neřešily
na půdě samosprávných orgánů, ale ventilovaly se na stránkách místních
periodik. Výzvy k bojkotu německého dopravního podniku měly pouze
epizodní charakter a nad nacionálním bojem převážila možnost využívat
kvalitní a rychlé spojení. Ani v Olomouci výstavba městské dopravy nevedla
k administrativnímu sloučení předměstských obcí s centrem, nicméně svou
roli v tomto integračním procesu nepochybně sehrála.
Případ Ostravy
V první polovině 90. let 19. století se s městskou dopravou důvěrně
seznámila také Moravská Ostrava a s ní sousedící obce. Na rozdíl od brněnské sídelní aglomerace byla ta ostravská zcela odlišného typu a její podoba
úzce souvisela s genezí zdejší průmyslové oblasti. Od 30. let 19. století se
začala původně nevýrazná zemědělská oblast s nerozvinutým průmyslem
prudce měnit. Primární příčinou těchto změn byl nástup industrializace
58
59

Lidové noviny č. 245, 1905.
Mährisches Tagblatt č. 94, 1899.
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spojený s rostoucí poptávkou po kvalitním uhlí. Ostravská průmyslová
oblast byla tzv. nového typu a od starších průmyslových oblastí (např.
brněnské či pražské) se odlišovala rychle vytvořenou homogenní ekonomickou strukturou. Z hlediska sídelní struktury byl největším rozdílem
proti poměrně kompaktní brněnské městské aglomeraci výrazně disperzní
charakter zdejších rychle rostoucích obcí. Ty se nacházely na nepoměrně
větším území, což také výrazně ovlivnilo podobu zdejší dopravy.
Ačkoliv nejlidnatějším sídlem zůstávala po celé sledované období Moravská Ostrava, populační růst a průmyslové investice se začaly soustřeďovat
také do okolních obcí, především do Vítkovic, Čertovy Lhotky (po roce
1901 Mariánské Hory), Přívozu, na slezském břehu Ostravice dynamicky
rostla Polská Ostrava. V 80. letech 19. století zvažovali moravskoostravští zastupitelé spojení přívozského nádraží Severní dráhy Ferdinandovy
a centra Moravské Ostravy pomocí kolejové dopravy. Idea však nedošla
svého naplnění. Teprve o deset let později se do popředí dostaly projekty
plánující tramvaj mezi Přívozem, Moravskou Ostravou a Vítkovicemi.60
Prvním realizovaným soukromým dopravním podnikem ve zdejší oblasti se staly tratě „Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft“. Tato společnost
získala v roce 1894 koncesi ke stavbě trati Přívoz – Moravská Ostrava –
Vítkovice, kterou také na své náklady nechala postavit. Protože však byla
smluvně vázána provozem brněnské parní tramvaje, za poplatek přenechala
na deset let provoz ostravské tratě stavební firmě „Leo Arnoldi & Comp.“
Na provoz dráhy v Arnoldiho režii se však množily stížnosti. Současně
spělo ke krachu jednání s brněnským obecním výborem ohledně prodeje
tamní tramvajové sítě. Správní rada brněnské společnosti místních drah
se tak rozhodla vypovědět Arnoldimu smlouvu a k 1. dubnu 1897 začala
dopravu na ostravské trati provozovat sama.61
Zatímco v Brně bylo rozšiřování sítě pouličních drah vázáno na postoj
brněnské radnice, na Ostravsku nenarazila „Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft“ na výraznější odpor ze strany obecních samospráv. Neznamenalo
to však, že by své podnikatelské záměry realizovala snadno a bezproblémově. Prvním silným soupeřem se stalo Vítkovické horní a hutní těžířstvo,
ovládající nejen vítkovické železárny, ale řídící také celé vítkovické obecní
zastupitelstvo. Tento podnikatelský kolos nepřihlížel k jiným než vlastním
plánům a zájmům. Při prvním střetu sice „Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft“ zabránila tomu, aby hutní podnik změnil charakter své vlečné dráhy
Vítkovice – Pískové doly na dráhu sloužící veřejnosti, avšak Vítkovické
horní a hutní těžířstvo na oplátku zablokovalo zamýšlené prodloužení tratě
z Mariánských Hor a Vítkovic do obcí Malá a Velká Hrabová, které ležely
60
K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. – K a f k o v á , R.: Lesk a bída
obecních samospráv II/2, s. 57.
61
C v i k , Josef a kol.: 70 let městské dopravy na Ostravsku: 1894–1964. Ostrava 1964,
s. 23.
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v zájmové oblasti Vítkovických železáren. Ze zamýšleného projektu tak
byla v roce 1907 vybudována pouze trať z Mariánských Hor do Vítkovic.62
Dalším problémem, který vyplýval z množství prudce rostoucích, avšak
značně vzdálených obcí, byla absence jakékoliv koordinovanosti dopravní
politiky v rámci ostravské aglomerace. Nejvýrazněji se tato situace projevila
na přelomu 19. a 20. století. Poté, co „Brünner Lokaleisenbahn Gesellschaft“
propojila Přívoz, Moravskou Ostravu, Vítkovice, Mariánské Hory a Svinov,
se možnosti její další expanze značně zmenšily. V Malé a Velké Hrabové
narazila dopravní společnost, jak jsme již uvedli, na zájmy Vítkovického
horního a hutního těžířstva. Také s dalšími obcemi rodící se ostravské
aglomerace však byla jednání obtížná především proto, že tyto obce (např.
Zábřeh nad Odrou, Nová Ves, Klimkovice) neváhaly vytvářet za účelem
dopravního spojení různá na sobě nezávislá uskupení.63 Problémem těchto
projektů bylo především to, že se jejich jednotlivé výchozí a cílové body
překrývaly a také to, že se jednalo o dráhy, na jejichž stavbu by bylo třeba
opatřit finance upisováním akcií. Právě z těchto finančních důvodů došlo
ke krachu řady projektů v moravské části ostravsko-karvinského revíru.
Také na Ostravsku, které představovalo pomyslný tavicí kotel různých
národností, se otázka městské dopravní infrastruktury brzy stala platformou národnostního stýkání a potýkání. Největší problémy měla „Brünner
Lokaleisenbahn Gesellschaft“ v českých Mariánských Horách. Tato obec si
zakládala na svém češství a řadu drobných nedostatků, které se v dopravě
objevovaly, a neochotu dopravní společnosti k jejich nápravě chápala jako
osobní útok na svou národnostní podstatu. Periodicky se opakovaly především protesty proti častějšímu spojení „německé“ Moravské Ostravy s „německými“ Vítkovicemi na úkor „českých“ Mariánských Hor.64 V roce 1901
poté vyšlo v Ostravském deníku několik článků, v nichž se upozorňovalo
na výhradní užívání němčiny na pouliční dráze, resp. na netaktnost správní
rady dopravní společnosti, která opomíjela české akcionáře.65 Více se však
český regionální tisk, vedle již zmíněného Ostravského deníku také např.
Duch času, soustředil na informace o nehodách na pouličních drahách.66
62
Tamtéž, s. 69; P a v e l e k , Rudolf: 100 let elektrické tramvaje v Ostravě: od Sanoku
k Astře: 1901–2001. Ostrava 2001 s. 12; AMO, Archiv města Přívoz, inv. č. 424, kart. č. 121.
63
Nejlépe popsal tuto skutečnost ve své studii K r o č e k , Miloslav: Osudy projektu
železniční trati Mariánské Hory – Brušperk – Kozlovice. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17, 1995, s. 195–221; P a v e l e k , R.: 100 let elektrické tramvaje
v Ostravě, s. 12; AMO, Archiv obce Nová Ves, inv. č. 2; AMO, Archiv města Zábřeh, inv. č. 109,
kart. 40; AMO, Společnost moravských místních drah, inv. č. 23, kniha 21.
64
AMO, Archiv města Mariánské Hory, inv. č. 272, kart. č. 58.
65
Citováno podle Z a p l e t a l o v á , Zdeňka: Ostravský deník o dopravě, spojích,
stavbách a technickém pokroku v letech 1900–1941. In: Průmyslové oblasti 4. Ostrava 1973,
s. 208–224, zde s. 217.
66
Např. Ostravský deník informoval své čtenáře v roce 1910 v č. 77 o snaze místní
alkoholičky Kontrabecké zbavit se svého pětiměsíčního dítěte tak, že jej položila na koleje
pouliční dráhy u židovského hřbitova v Mariánských Horách.
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Vyhrocený národnostní rozměr tak získala především výstavba sítě
úzkorozchodných drah ve slezské části ostravsko-karvinského revíru.
Na počátku 20. století představoval populační nárůst ve zdejších obcích
48 580 osob a největší dynamiku, téměř 10 000 osob, vykázaly obce Polská
Ostrava a Karviná.67 Především z hospodářských a populačních důvodů se
zvažovalo spojení Moravské Ostravy s Karvinou, avšak kvalitní dopravní
spojení žádaly také další obce slezské části ostravsko-karvinského revíru.
Nejvíce pozornosti poutaly aktivity Moravské a Polské Ostravy, které se
spojily ve snaze prosadit výstavbu trati z Moravské Ostravy do Karviné přes
Polskou Ostravu a Michálkovice. Problémem při prosazování dopravních
cílů nebyla zpočátku národnostní struktura obcí, koneckonců převážně
česká Polská Ostrava již byla akcionářkou firmy „Mährisch-Schlesische
Lokaleisenbahn Gesellschaft“, která provozovala od roku 1904 trať Polská
Ostrava – Hrušov. Tato společnost dodržovala jazykovou rovnoprávnost
a na dráze užívala dvojjazyčná německo-česká označení.68
Teprve při jednáních o realizaci dráhy z Moravské Ostravy do Karviné
se začaly objevovat problémy. Na zasedání zastupitelstva Polské Ostravy
dne 5. února 1906 se objevily první pochybnosti o projektu, vyplývající
z nejasného trasování dráhy. Obec se zavázala obstarat polovinu nákladů
na stavbu dráhy, a musela tak sehnat více než 2 500 000 K. Nebylo přitom
jasné, jaké výhody jí projekt přinese. Ve chvíli, kdy se začalo projednávat
napojení Polské Ostravy na tehdejší Antonínovo (dnes Smetanovo) náměstí
s budovou „německého“ městského divadla, zesílily vedle finančních pochybností také obavy z případné germanizace „české“ Polské Ostravy. To
zdůraznil i člen obecního výboru Polské Ostravy a pozdější čestný občan
Dr. Josef Svoboda, který v rámci výboru působil jako dopravní referent.69
Zastupitelstvo obce rychle ztratilo k celému podniku důvěru a z projektu
vycouvalo.70 Dráhu Moravská Ostrava – Petřvald – Rychvald – Karviná poté
realizovala jako komunální podnik v roce 1909 pouze Moravská Ostrava.71
67
P i t r o n o v á , Blanka – D o k o u p i l , Lumír: Počátky industrializace ostravské
průmyslové oblasti a její vliv na demografický vývoj. In: Pitronová, Blanka – Dokoupil, Lumír
(eds.): Geneze průmyslových oblastí. Vznik a počátky vývoje ostravské průmyslové oblasti.
Svazek I. Ostrava 1967, s. 197–234.
68
G a r b a , Karel: Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. Svazek I. Praha 1974,
s. 36; AMO, Archiv města Slezská Ostrava, Zápisy ze zasedání obecního výboru 1898–1905,
inv. č. 7, s. 639–640.
69
Ostravský deník č. 47, 1906.
70
Karel Garba (Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku 1902–1973. Svazek II. Praha 1974,
s. 12) uvádí, že obec Polská Ostrava měla obtíže se získáváním půjčky na stavbu dráhy z Ostravy do Karviné. Ze zápisů obecního výboru v dané záležitosti vyplývá, že tento orgán samosprávy
byl v záležitosti místní dráhy nejednotný. Na zasedání obecního výboru dne 5. února 1906
byli proti půjčce a výstavbě místní dráhy především virilisté zdejších průmyslových podniků,
kteří poukazovali na fakt, že zamýšlená dráha bude ku prospěchu spíše Moravské Ostravě než
Polské Ostravě, že bude nerentabilní a že kvůli ní vzroste výše obecních přirážek. Někteří
členové obecního výboru naopak poukazovali na neseriózní jednání Moravské Ostravy v této
záležitosti a nejasné trasování místní dráhy, především v úseku Zárubek – říšský most v Polské
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Městský71dopravní podnik se stal předmětem kritiky. Stížnosti se rojily
především na údajně arogantní německý personál, který vnucoval česky
hovořícím cestujícím němčinu.72 Naopak pochvalně se k projektu a realizaci
daného projektu vyjadřovalo německé periodikum Ostrauer Zeitung, které
zdůrazňovalo především hospodářské faktory výstavby dráhy a taktéž její
ekonomický význam pro rozvoj celého kraje.73 V souvislosti se slavnostním
zprovozněním místní dráhy Ostrava – Karviná se v reportáži z této události
hovořilo dokonce o tom, že existence dráhy je důkazem překonání nacionální propasti na území ostravsko-karvinského revíru.74 Ostrauer Zeitung
podobně jako Mährisch-Schlesischer Grenzbote informoval své čtenáře
pravidelně o provozních výsledcích této dráhy a také o úředních jednáních
a povoleních pro jednotlivé projekty místních drah na Ostravsku. V případě
obou tiskovin však nenalezneme až na výjimku nacionálně laděné články
o zdejší městské dopravě, ačkoliv jinak obě periodika zastávala protičeské
postoje, především ve školských otázkách a v otázce poměrů na Severní
dráze císaře Ferdinanda.
Společný projekt Moravské a Polské Ostravy však nebyl jediný,
v němž se Polská Ostrava angažovala. Dne 29. září 1909 uzavřela smlouvu
s Michálkovicemi na realizaci úzkorozchodné místní dráhy, která by tyto
dvě obce spojila.75 Uvažovalo se také o případném napojení na nedaleký
Rychvald s perspektivou prodloužení až na hlavní trať Košicko-bohumínské dráhy. Projekt spojení Polské Ostravy s Michálkovicemi měl přitom
zpracovat přední český elektrotechnický podnik Františka Křižíka.76 Obě
obce, které potřebovaly na výstavbu získat předpokládaných 800 000 K,
požádaly o půjčku nejen zemské finanční instituce, ale také ministerstvo
železnic a slezský zemský sněm. Při zdůvodnění žádosti obce argumentovaly nejen velkým hospodářským prospěchem předpokládané dráhy, ale
také značným užitkem při přepravě mnoha tisíc dělníků do zaměstnání.77
V téže době byl železničním výborem slezského zemského sněmu
shodou okolností projednáván stavební plán slezských zemských drah.
Hlavní představitel této akce Dr. Karl Ott přitom počítal, že by výstavbu požadované tratě zahrnul do nového stavebního programu. Zemská subvence
Ostravě. Zvažovaná půjčka ve výši 2 650 000 K tak byla na zasedání obecního výboru dne
2. března 1906 v poměru 13:17 hlasům odmítnuta a následně bylo toto rozhodnutí potvrzeno
na zasedání dne 13. července 1906 poměrem hlasů 14:17. AMO, Archiv obce Slezská Ostrava,
Zápisy ze schůzí obecního výboru 1905–1906, inv. č. 8, s. 100–101, 110–111, 165–158.
71
K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. – K a f k o v á , R.: Lesk a bída
obecních samospráv II/2, s. 58.
72
Noviny těšínské č. 47, 1910.
73
Ostrauer Zeitung č. 51, 1909.
74
Ostrauer Zeitung č. 78, 1909.
75
AMO, Archiv města Slezská Ostrava, inv. č. 10.
76
B a r c u c h , Antonín – R o h l o v á , Eva: Místopis staré Slezské Ostravy. Ostrava 19, 1999, s. 240–297, zde s. 277.
77
AMO, Archiv města Slezská Ostrava, inv. č. 10.

359

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

byla tudíž zamítnuta a zemské orgány vzápětí nabídly odkoupení rozpracovaného projektu.78 Proti tomuto postupu Polská Ostrava i Michálkovice
protestovaly a zdůrazňovaly, že mnohem lepší a pro obyvatele výhodnější
by bylo udělit koncesi ke stavbě a provozu dráhy obcím.79
Do celé kauzy výrazně zasáhl český a částečně také německy tisk.
Česky psané periodikum Obrana Slezska, které zastávalo nesmlouvavý, až
hysterický protiněmecký i protipolský postoj, se pasovalo do role obhájců
českých zájmů ve Slezsku a ostře se postavilo proti záměrům slezského
zemského výboru budovat síť slezských zemských drah. Noviny podpořily stanovisko zainteresovaných obcí, pro něž se měl projekt stát životně
důležitým. Bez ohledu na národnosti (sic!) měla mít dráha pro tyto obce
nedocenitelný význam. Pro Michálkovice byla záležitostí existenční, pro
Polskou Ostravu především hospodářskou, neboť se počítalo s tím, že
příjmy z dráhy budou financovat výstavbu další obecní infrastruktury.
Obrana Slezska tedy došla k závěru, že za rozhodnutím slezského zemského sněmu převzít projekt dráhy Polská Ostrava – Michálkovice byly
jen a pouze nacionální důvody, které „odkryla a zveřejnila“: „Tvrdá ruka
německé většiny na sněmu slezském na popud různých mazaných a potměšilých
našeptávačů dopadla těžce na tento pro náš kraj veledůležitý podnik. A sice z toho
důvodu, že podnik ten z přirozených a prostě logických důvodů mohl být realizován výhradně jako podnik – český. Aby se tak nestalo, vymyšlena celá řada
důvodů proti stavbě dráhy v obecní režii. Bylo předstíráno sanování zemských
financí, nutnost stavby dráhy v chudých německých krajích Slezska na konto
výnosu drah v bohatých českých krajinách a mnoho dalších. [Výstavba dráhy,
pozn. aut.] provedena co nejdříve […] a poplatnictvu celého kraje bez rozdílu
národnosti jich k dobrému právu dopomůže.“ 80
Poněkud jiný pohled na důvody realizace dráhy poskytlo periodikum
Ostrauer Zeitung. Dne 8. října 1909 otisklo článek, v němž se odkazovalo
na české Lidové noviny a jejich údajný názor, že Polská Ostrava nemůže
očekávat od dráhy výhody již proto, že obec není pro tento typ dopravy
dostatečně připravena.81 Za celým dopravním projektem měla být podle
německého periodika snaha vybudovat na Hladnově český obchodní dům.
Zamýšlená dráha by tak umožnila jak českým živnostníkům opustit německou Moravskou Ostravu, tak českým cestujícím zkrátit si cestu za českým
78
Ostravský deník č. 41, 1910; č. 47, 1910; Stenographische Berichte über die Verhandlungen
des schlesischen Landtages 1910. Troppau 1910, s. 566–571.
79
AMO, Archiv města Slezská Ostrava, Zápisy obecního zastupitelstva, inv. č. 11; Obrana
Slezska č. 6, 1910.
80
Obrana Slezska č. 6, 1910.
81
Bohužel Ostrauer Zeitung neuvedl, na který článek v Lidových novinách se odkazuje.
Obsahově nejbližší se tak zdá zpráva v Lidových novinách ze dne 13. června 1908, která informuje o jednání finanční komise polsko-ostravského obecního výboru, na níž byla schválena
výstavba elektrické tramvaje Polská Ostrava – Michálkovice. Lidové noviny sice připustily, že
dráhou získá zpočátku především Moravská Ostrava, avšak dodaly, že při dobré komunální
politice poplynou finanční výhody také Polské Ostravě. Lidové noviny č. 160, 1908, s. 2.
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zbožím. Představu, že by se tak současně uškodilo německým obchodníkům, odmítl Ostrauer Zeitung jako úsměvnou, neboť v „Moravské Ostravě
bylo jen málo českých firem, navíc nekonkurenceschopných“.82 Dle mínění
tohoto německého periodika proto nakupovala většina Čechů opakovaně
a ve svém zájmu u německých obchodníků, kteří byli levnější, výkonnější
a vstřícnější. „Vítejme tedy nový český projekt místní dráhy“, psaly Ostrauer
Zeitung, „neboť z něj bude mít výhody Moravská Ostrava“.83
Ani agitace Obrany Slezska však neodvrátila dohodu zastupitelů
českých obcí se slezským zemským výborem, kterému byl celý projekt
přenechán.84 České periodikum tak zaměřilo svoji pozornost na výstavbu
dráhy a nešetřilo jízlivou, snad lze říci až nevybíravou kritikou především
na adresu Karla Otta. Křest čtyř vozů dráhy Polská Ostrava – Michálkovice,
které dostaly německá jména, dokonce vyvrcholil výzvou k bojkotu dráhy,
budou-li přehlížena česká jazyková práva.85
A skutečně se zdálo, že k bojkotu dráhy došlo. Dne 2. září 1912 byla
trať zprovozněna a, jak informuje Ostrauer Zeitung, za první dva provozní
měsíce (září–říjen) byly provozní výsledky prachbídné. Dráha vydělala
průměrně 146 K denně (započteme-li i část září), resp. za říjen jen 161 K
denně, což bylo o 54 K méně, než bylo potřeba k její amortizaci. Tyto
výsledky přičítalo periodikum skutečnosti, že „Češi, na jejichž podnět byla
vlastně dráha postavena, se k dráze obrátili zády a radují se z jejího neúspěchu. Ačkoliv se ředitelství slezských drah snažilo všemi způsoby zpopularizovat
dráhu [snížením jízdného o třetinu, přizpůsobením jízdního řádu místním
požadavkům], Češi zase jednou přecenili svou hospodářskou sílu na náklady
slezských zemských financí.“  86 V závěru zprávy však byla vyjádřena naděje,
že smířlivou politikou dosáhne ředitelství drah podobného úspěchu jako
na trati Fryštát – Karviná.
Ve skutečnosti však byly příčiny „bojkotu“ jiné a paradoxně na ně
upozornila Obrana Slezska v článcích o výstavbě této dráhy. Již 8. března
1912 uvedla, že slezský zemský výbor se obává o rentabilitu dráhy a zvažuje
proto její prodloužení do Rychvaldu.87 Necelý měsíc před zprovozněním
dráhy poté vyšel ve stejném periodiku článek s žádostí o ohled k národnostnímu složení obcí, kdy podle Obrany Slezska žilo v Michálkovicích
82
Ostrauer Zeitung, č. 228, 1909, s. 3.
83
Ostrauer Zeitung, č. 228, 1909, s. 3.
84
Polská Ostrava si však vymínila, že v případě rentability dráhy jí bude zemský provozovatel platit 10 % z čistých příjmů a dráha bude odebírat proud z polsko-ostravské elektrárny.
AMO, Archiv města Slezská Ostrava, inv. č. 375, kart. č. 1. Motivy vedoucí k zapojení slezských
zemských orgánů do dopravního podnikání přehledně popsal P o p e l k a , Petr: Podíl
zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském
Slezsku (do roku 1918). ČMM 127, 2008, s. 35–66, zvl. s. 58–62.
85
Obrana Slezska č. 17, 1912.
86
Ostrauer Zeitung č. 223, 1912.
87
Obrana Slezska č. 10, 1912.
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a v Polské Ostravě celkem 21 774 Čechů, 6 945 Poláků a 1 464 Němců.88
Svůj „dozor“ nad stavbou dráhy zakončily české noviny článkem k jejímu
slavnostnímu otevření, v němž se zcela očekávaně ohradily proti jazykové
nerovnoprávnosti Čechů.89 Současně však poukázaly na skutečnost, že
jízdné na dráze je příliš vysoké.90 „Bojkot“ dráhy tak nebyl organizovaný
a nacionálně motivovaný jako v případě Olomouce, ale byl způsoben
v prvé řadě ekonomickými podmínkami, které také souvisely s národnostní
skladbou těchto obcí.91 Je však zajímavé, že se Obrana Slezska, známá svojí
nacionálně vyhraněnou interpretací událostí, nepokusila tuto skutečnost
využít ve svůj prospěch, resp. zdůraznit její domnělý nacionální rozměr.
Zprovozněním polskoostravsko-michálkovické dráhy však Obrana
Slezska hájení českých zájmů v oblasti slezských zemských drah neukončila.
Periodikum bedlivě sledovalo další investice slezského zemského výboru
do sítě drah, které postupně propojily Polskou Ostravu, Hrušov, Bohumín,
Orlovou, Kopaniny a obě Lutyně s Karvinou. Redaktory Obrany Slezska
nenaplnil radostí projekt spojení Bohumína s Fryštátem, při jehož trasování
nebyly do projektu pojaty obce Orlová s Dětmarovicemi, v nichž žily početné české komunity. O tom se dozvídáme následující: „Jsme sice již zvyklí
na křiklavé bezpráví, které kolikrát páší páni ze zemského výboru na českých
obcích ve Slezsku, ale že by tak daleko zašli při stavbě dráhy, která má býti prospěšnou pro všecky obyvatele bez rozdílu národnosti […]. Z trasování je jasné,
že dráha má být jen ku prospěchu obcí německých a polských, zatímco české obce
jsou buď úplně vyloučeny z projektu – české Dětmarovice, nebo vedou krajem
katastru obce Orlová – zde dráha jen na Kopaninách na hranici se sousední
Doubravou. Cílem má být poškození českých obcí, protože cestující budou směřovat
buď do Bohumína, nebo Fryštátu. Současně je vedena dráha katastrem Orlové
proto, aby ta byla nucena zaplatit poměrný příspěvek na stavbu dráhy. Cílem
dr. Otta a Hoffmanna je přerušit spojení českých obcí a odříznout je od světa tak,
jak je to s Michálkovicemi. Při trasování dráhy hrála roli protičeská nenávist.
88
Obrana Slezska č. 33, 1912.
89
Obraně Slezska vadila především skutečnost, že české nápisy jsou umístěny až na třetím
místě za německými a polskými a že jsou názvy zastávek v českém jazyce komoleny. Obrana
Slezska č. 33, 1912. Opětovně se tyto stesky objevily také v roce 1913. Srov. Obrana Slezska
č. 46, 1913.
90
Ceny jízdného byly následující: Michálkovice – Polská Ostrava, Josefská kolonie 14 hal,
Michálkovice – Polská Ostrava, soud 28 hal, celá trať (cca 5 km) Michálkovice – Zámostí 36 hal.
V případě tratí Společnosti brněnských místních drah platili cestující z Moravské Ostravy
do Svinova (cca 7 km) 24 hal a v případě místní dráhy Ostrava – Karviná bylo jízdné na trase
Moravská Ostrava – Radvanice (cca 5 km) 28 hal. Obrana Slezska č. 36, 1912.
91
Tuto skutečnost dokumentuje také bojkot trati Německá (Dolní) Lutyně – Kopaniny
dělníky, kteří požadovali snížení dělnického jízdného. Jejich aktivita se setkala s úspěchem
a ředitelství slezských zemských drah jim vyšlo vstříc a sazby snížilo. V případě cesty kratší
než 5 km se platilo místo původních 90 hal měsíčně za 1 km pouze 75 hal, při cestě delší
než 5 km klesla cena z 1 K měsíčně za kilometr na 90 hal. Měsíční dělnické jízdné na trati
Německá Lutyně – Kopaniny bylo sníženo z 6 K 30 hal na 5 K 25 hal. Obrana Slezska č. 11,
1914.
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Jménem českého obyvatelstva protestujeme proti tomu i my, aby české obce byly
zemským výborem tak macešsky odbývány a důrazně žádáme, aby do projektu
Bohumín –Fryštát – Dětmarovice i Orlová byly řádně pojaty.“  92
V pozadí tohoto přístupu však byla především frustrace z domnělého
nedoceněného postavení Orlové v ostravsko-karvinském revíru, neboť
v německé Karviné, kde „není nic kromě několika jam a kolonií“, se nacházela
dvě nádraží a čtyři osobní zastávky, zatímco Orlové, „která je přirozeným
střediskem slezské uhelné pánve a sídlem příštího soudního okresu“ stále chybělo
adekvátní dopravní spojení se světem.93
Leitmotivem všech článků uveřejněných v Obraně Slezska k dopravní
problematice slezských zemských drah byla nenávist k bohumínskému
starostovi a zemskému poslanci Dr. Karlu Ottovi, posměšně nazývanému
„slezským ministrem železnic“, který byl osočován kvůli zdržení ve výstavbě
dráhy a českým tiskem byl obviňován i z prospěchářství. Obrana Slezska
neváhala proti němu použít také dráhu Moravská Ostrava – Karviná jako
případ promarněné šance: „Dr. Ott přišel se svým rozumem pozdě. V době, kdy
jednalo se o zřízení elektrické dráhy Moravská Ostrava – Karvín, o níž se mohlo
s určitostí předpokládati, že nebude pasivní, zmíněný odborník spal a zemský
výbor s ním. Dnes vydělává tímto podnikem privátní společnost [sic!] pěkné
tisíce ročně.“  94 České periodikum se také při otázkách realizace místních
drah nerozpakovalo dovolávat slovanské blízkosti Čechů a Poláků, ačkoliv
jinak bylo ostře protipolského zaměření.
Situace na Ostravsku byla tedy ve světle uvedených příkladů komplikovanější než v Brně, nicméně i v tomto případě se národnostní problémy objevily a jak jsme viděli, sehrály výraznou roli v procesu výstavby
jednotlivých tratí zvláště ve slezské části ostravsko-karvinského revíru.
Na rozdíl od Brna se na dynamicky se rozvíjejícím Ostravsku objevilo příliš
mnoho možností a projektů, mezi nimiž byl hledán ten, který by vyhovoval především hospodářským potřebám zúčastněných stran. Národnostní
problematika v oblasti městské, resp. meziměstské dopravy dokumentovala
velmi zřetelně rostoucí nacionální třenice v ostravsko-karvinském revíru
a především díky Obraně Slezska získávala až populistický a hysterický
nádech „my versus oni“.

92
Obrana Slezska č. 13, 1910.
93
Obrana Slezska č. 34, 1911.
94
Obrana Slezska č. 6, 1914. Ve skutečnosti však Dr. Ott navrhoval výstavbu ostravsko-karvinské dráhy již v roce 1903. Jeho návrh však byl slezským zemským výborem odložen
ad acta. Jen dodejme, že vlastníkem a provozovatelem místní dráhy Ostrava – Karviná bylo
město Moravská Ostrava.
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Závěr
Proces národní emancipace a s ním spojené vzájemné vymezování se
jednotlivých národností získávalo ve středoevropském prostoru před první
světovou válkou nejrůznější podoby. V předložené studii jsme si položili
především otázku, zda a do jaké míry ovlivňovala dobově frekventovaná nacionální otázka diskusi týkající se potřebné městské dopravní infrastruktury.
Zajímalo nás, jak nacionální otázky ovlivňovaly reálnou dopravní politiku
národnostně heterogenních moravských měst, jak se národnostní třenice
projevovaly při vlastní výstavbě a provozu městské dopravní infrastruktury
a nakolik v konečném důsledku ovlivnily prostorovou integraci/desintegraci sledovaných městských aglomerací. Neméně zajímavá se ukázala být
i otázka, jakým způsobem byly otázky městské dopravní infrastruktury
interpretovány zainteresovanými stranami v dobovém tisku a jak byly
využívány či spíše zneužívány v politickém a národnostním soupeření.
Ve světle sledovaných případů můžeme konstatovat, že nacionální
otázka silně ovlivňovala nejen diskusi související s městskou dopravní politikou, ale ve sledovaných aglomeracích také významně spolurozhodovala
o úspěchu či naopak neprůchodnosti konkrétních dopravních záměrů.
Představovala tak jeden z hlavních faktorů, podílejících se na utváření
městské dopravní infrastruktury i charakteru městské dopravy. V národnostně smíšených obcích se mohla městská dopravní síť stát nástrojem
segregace českých/německých obcí a národnostní faktor mohl převážit
nad hospodářskými nebo společenskými potřebami. Důsledné uplatnění
této segregační role dopravy však muselo vycházet z postoje obecní samosprávy, neboť ta svými rozhodnutími ovlivňovala dopravní politiku v obci,
resp. v aglomeraci.
Národnostní faktor byl sice zaznamenán ve všech sledovaných sídelních aglomeracích, avšak s rozdílnou intenzitou. Nejmarkantněji se projevil
v brněnské aglomeraci, kde integrační roli městské dopravy potlačila snaha
brněnské radnice udržet německý charakter města. Brněnští radní dlouhodobě blokovali rozšiřování tratí do českých předměstí a teprve akutní
nebezpečí realizace českého vzdoropodniku donutilo brněnskou obecní
samosprávu aktivně se podílet na koncepci místní dopravní politiky. Naopak v případě olomoucké aglomerace sehrály při realizaci zdejších tratí
důležitější roli prostorové a následně i hospodářské faktory. Nacionální
otázka byla v tomto případě odsunuta do pozadí. Mohlo tak dojít ke spojení převážně německé Olomouce s českými Hodolany a centrum města
získalo tolik potřebné spojení s nádražím Severní dráhy Ferdinandovy.
Nacionální rozměr získala otázka olomoucké městské dopravy teprve
v době zprovoznění, kdy se důvodem k nacionálním přestřelkám stala
dobově oblíbená a často diskutovaná jazyková otázka ve veřejném prostoru. Dynamicky rostoucí Ostravsko se ve sledovaném období potýkalo
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s absencí jakékoliv koordinované dopravní politiky. Tento nedostatek byl
způsoben překotným ekonomickým a populačním růstem většiny zdejších
obcí, vyvolávajícím návrhy řady vzájemně izolovaných dopravních projektů, které se mnohdy navzájem překrývaly a směřovaly spíše ke konfliktu
než ke kooperaci. I na Ostravsku se v souvislosti s budováním městské
dopravní infrastruktury objevovaly problémy národnostního charakteru.
Ty souvisely zvláště s dobudováním sítě úzkorozchodných drah ve slezské
části ostravsko-karvinského revíru, kde se střetly národnostní zájmy nejen
české a německé, ale navíc také polské.
Největší nacionální vášně ve sledovaných případech obvykle vzbuzovalo zahajování výstavby nebo provozu jednotlivých tratí. V národnostních
intencích je interpretovala především místní periodika, neboť doprava se
stala vedle školství a kultury jednou z oblastí, na níž bylo možné nacionální
otázku veřejně demonstrovat. Na základě analýzy dobových periodik je
možné říci, že se dopravní téma stávalo často jen záminkou pro rozpoutání národnostní přestřelky, při které zainteresované strany interpretovaly
skutečnost podle své potřeby. Ostré až hysterické výpady některých novin
národnostní problém neřešily, ale spíše přispívaly k eskalaci napětí ve sledovaných moravských městech.
Specifickou roli mohla sehrát národnostní otázka při komunalizaci
městské dopravní infrastruktury. Obvykle se v souvislosti s komunalizací
uvádělo a uvádí, že rozhodujícím momentem v úvahách o jejím provedení
byly ekonomické důvody (rentabilita podniku) nebo její veřejná prospěšnost či nezbytnost. Ačkoliv otázka rentability hrála nepochybně primární
roli, jak se lze přesvědčit v případě olomoucké městské dráhy, ve středoevropských souvislostech nelze opomenout ani její případnou národnostní
dimenzi. Ta vyvstala zcela zřetelně v případě Brna, kde bylo hlavním
motivem radnice pro provedení komunalizace městské dráhy zabránit
„čechizaci“ dopravního podniku na jedné straně a zablokovat připravovaný
český dopravní projekt na straně druhé. V Brně se také projednávala otázka
rentability podniku, explicitně zde ale byla odmítána úvaha o dopravním
podniku jako veřejně prospěšné oblasti městské infrastruktury.
Ve studii byla věnována pozornost třem městským aglomeracím, které
se sice vlivem rozdílného historického vývoje v mnohém odlišovaly, nicméně díky své heterogenní národnostní struktuře řešily v oblasti městské
dopravy na přelomu 19. a 20. století možná překvapivě obdobné problémy.
Ukázalo se, že národnostní otázka sehrávala v prostoru městské dopravy
významnou roli a pro české země před rokem 1918 může jednak posloužit
jako významné kritérium při posuzování dopravní koncepce v rámci jednotlivých aglomerací a z pohledu jednotlivých obecních samospráv, jednak
ji lze užít také při komparaci aglomerací mezi sebou navzájem.
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Etnisch-nationale, politische und integrative Aspekte
des öffentlichen Verkehrs in mährischen Städten
bis zum Jahre 1914
Die Autoren gehen der Frage nach, wie die gegenseitige Abgrenzung der ethnischnationalen Gruppen vor dem Ersten Weltkrieg die Verkehrspolitik in dieser Hinsicht heterogener Städte in Mähren beeinflusste, wie die nationalistisch beeinflussten Trennlinien sich
beim Aufbau und bei der Realisierung der städtischen Verkehrsinfrastruktur zeigten und in
welchem Umfang sie die räumliche Integration/Desintegration städtischer Agglomerationen
beeinflussten. Hinterfragt wird, wie die Fragen der städtischen Verkehrsinfrastruktur in
der zeitgenössischen Presse interpretiert wurden und wie sie im politischen und ethnischnationalen Ringen benutzt bzw. missbraucht wurden.
Die ethnisch-nationale Frage in den untersuchten Agglomerationen entschied in bedeutendem Maße über Erfolg oder Misserfolg der Verkehrskonzepte und beeinflusste entscheidend die Ausgestaltung der städtischen Verkehrsinfrastruktur sowie des Verkehrscharakters.
Das städtische Verkehrsnetz konnte sich im Zusammenhang mit der Haltung der kommunalen Selbstverwaltung zu einem Instrument der Segregation der tschechischen/deutschen
Gemeinden entwickeln und der ethnisch-nationale Faktor konnte die wirtschaftlichen oder
gesellschaftlichen Bedürfnisse überlagern. Dieser Faktor zeigte sich in allen untersuchten
Siedlungsräumen mit unterschiedlicher Intensität. Am markantesten kam er in Brünn zum
Vorschein, wo die integrative Rolle des städtischen Nahverkehrs durch das Bemühen des
Rathauses verdrängt wurde, den deutschen Charakter der Stadt zu bewahren. Die Brünner
Stadträte blockierten eine Erweiterung des Verkehrsnetzes in die tschechischen Vorstädte
und erst die Gefahr einer Realisierung eines tschechischen Konkurrenzunternehmens zwang
sie sich aktiv der lokalen Verkehrspolitik zu widmen. Im Falle von Olmütz spielten die
räumlich-wirtschaftlichen Faktoren beim Ausbau der Verkehrswege eine wichtigere Rolle,
während die ethnisch-nationale Frage in den Hintergrund trat. So kam es zu einer Verbindung zwischen dem mehrheitlich von Deutschen dominierten Olmütz mit dem tschechischen
Hodolany, und das Stadtzentrum erhielt die notwendige Verbindung mit dem Bahnhof der
Nord(Ferdinand-)bahn. Erst in der Zeit der Inbetriebnahme des Olmützer Stadtverkehrs kam
es zu ethnisch-nationalen Plänkeleien aufgrund der damals häufig diskutierten Sprachenfrage
im öffentlichen Raum. Die dynamische wachsende Region Mährisch Ostrau hatte mit dem
Fehlen einer koordinierten Verkehrspolitik zu kämpfen. Dies wurde durch ein ungestümes
ökonomisches und demographisches Wachstum der meisten Gemeinden hervorgerufen, was
Pläne isolierter Verkehrsprojekte auslöste, die sich zumeist überlagerten und eher auf Konflikt
als auf Kooperation zielten. Auch in der Region Mährisch Ostrau kamen beim Aufbau einer
städtischen Infrastruktur Probleme ethnisch-nationalen Charakters zum Vorschein. Diese
hingen insbesondere mit der Fertigstellung von Schmalspurbahnen im schlesischen Teil des
Reviers von Ostrau – Karwin zusammen, wo ethnisch-nationale Interessen von Deutschen,
Tschechen und Polen aufeinanderprallten.
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Antonín Kostlán
Vyjádření k recenzi Jiřího Němce

V 1. čísle letošního ročníku ČMM (131, 2012) vyšla na s. 152–154
recenze na tiskovinu připravenou Jaroslavu Hoffmannovou a vydanou
v roce 2009 Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR (J. Hoffmannová:
Institucionální zázemí humanitních a sociálních věd v českých zemích v letech
1848–1952. Praha 2009). Recenzent Jiří Němec zde na s. 152 uvádí:
„Autorka se svůj záměr, původně motivovaný v roce 2000 zapojením do řešení
grantového výzkumu Antonína Kostlána o dějinách Akademie věd ČR, rozhodla
dokončit i přes nezdar předčasně ukončeného grantového počinu.“ Tato slova se
mne dost nepříjemně dotýkají, protože čtenáři sugerují, jako bych to byl
já, kdo za nezdar tohoto projektu může. Rád bych zde proto upozornil,
že má účast v grantu skončila k 31. 8. 2001, tj. v okamžiku mého odchodu
z tehdejšího Archivu AV ČR na jiné pracoviště; vedení Grantové agentury
AV ČR se tehdy rozhodlo ponechat grant na původním řešitelském pracovišti a byl stanoven nový řešitel, kterým se stal Jan Janko. Grant pak byl
zastaven až o rok později za okolností, jež mi nejsou blíže známy a které
jsem vskutku nijak nemohl ovlivnit.
Dalším mylným dojmem, který se čtenáři nechtěně vnuká po přečtení
výše uvedené recenze, je představa, že jsem snad jako řešitel grantu mohl
nějak metodicky ovlivňovat J. Hoffmannovou při její práci. To kategoricky odmítám; autorka zde sice dostala za úkol věnovat se společenským
vědám a humanitním oborům, nepřistoupila však na jednotnou metodiku,
kterou jsem pro grant připravil, a pracovala svým obvyklým soupisovým
způsobem, takže nutně dospěla k výsledkům, o jejichž hodnotě se může
nyní přesvědčit každý čtenář.

Časopis Matice moravské 131/2012
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Základy
Verica K o p r i v i c a – Aleksandra K o r d a - P e t r o v i ć
(eds.): Од Мораве до Мораве II / Od Moravy k Moravě II. Из историје
чешко-српских односа / Z historie česko-srbských vztahů
Novi Sad – Brno, Matice srbská ve spolupráci s Maticí moravskou 2011, 430 s.,
ISBN 978-86-7949-072-1
Prvním publikovaným výsledkem v roce 1999 obnovené spolupráce
mezi Maticí moravskou a Maticí srbskou se stal sborník Od Moravy k Moravě,
který v roce 2005 vydala Matice moravská za podpory AV ČR. Po šesti letech
jsme se dočkali druhého dílu sborníku, který tentokrát připravil srbský
protějšek v editorské péči vedoucí bělehradské katedry slavistiky Verici
Koprivicové a Aleksandry Korda-Petrovićové ve spolupráci s brněnským
balkanistou Václavem Štěpánkem. Stejně jako první díl i druhý díl sborníku
se věnuje česko-srbským vztahům v oblasti historie, politiky, kultury, literatury či lingvistiky. Sborník je dvoujazyčný; každý z celkem dvaadvaceti
srbských či českých autorů příspěvek napsal ve své mateřské řeči a ten pak
doprovází kratší verze ve druhém jazyce. Nechybí ani anglické resumé.
Sborník je koncepčně rozdělen do několika celků podle oblasti zaměření. Úvodní stať je věnována nedávno zesnulému Dušanu Kvapilovi
(1934–2009), který jakožto přední srbský bohemista a překladatel zasvětil celou svou profesní dráhu propagaci česko-srbské vzájemnosti a jenž
se v roce 2007 stal prvním laureátem ceny Františka Alexandra Zacha.
Příspěvek vzešel z pera Kvapilova dlouholetého přítele Václava Štěpánka,
který nás ve svém sugestivním vyprávění seznamuje s Kvapilovou životní
a profesní dráhou. Jaromír Linda z katedry bohemistiky na slavistickém
ústavu bělehradské filologické fakulty doplnil článek Kvapilovou (bohužel jen částečnou) bibliografií. Další z příspěvků je věnován Miroslavu
Kvapilovi, který se na rozdíl od svého mladšího bratra Dušana, působícího zejména v Srbsku, stal výrazným představitelem pražské univerzitní
jugoslavistiky a prosadil se především v oblasti zkoumání literatur jižních
Slovanů. Autorkou příspěvku je pražská slavistka a překladatelka Milada
Nedvědová.
Historickou část sborníku otevírá Marcel Černý příspěvkem, v němž
hovoří o archimandritovi Onufriju Popoviči Chilendarcovi, téměř zapomenutém bulharském obrozenci, jednom z bulharských mnichů působících
v původně srbském klášteře Chilandar na Svaté Hoře athoské, kteří se během bulharského spravování Chilandaru orientovali především na Srbsko.
Ač samotný název statě neposkytuje vodítko, jež by poukázalo na vazbu
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k českému prostředí, při čtení textu se dozvídáme, že východiskem pro
vznik této studie byly Onufrijovy listy, které zpracoval nejznámější český
svatohorec Sáva Chilandarec. Autor tak navazuje na svůj příspěvek obsažený
v prvním dílu sborníku, v němž pojednal o nevydané edici Sávových dopisů.
Medievistka a balkanistka Lubomíra Havlíková ve své stati hovoří
o publikačních počinech české prominentní byzantoložky a historičky
Milady Paulové (1891–1970), která se v rámci svého vědeckého zájmu
věnovala mimo jiné výzkumu novodobých jugoslávských dějin či československo-jugoslávským vztahům. Skrze tento příspěvek se však čtenář
může seznámit s těmi jejími díly, v nichž se soustředila na středověké
srbské dějiny.
Absolventka bělehradské katedry historie Marina Jankovićová nalezla
objekt svého badatelského zájmu v Tomáši G. Masarykovi. Jankovićová se
věnuje Masarykově vztahu k jižním Slovanům, zejména pak proslulému
procesu s vídeňským historikem a publicistou Heinrichem Friedjungem,
během nějž Masaryk rozkryl účast zástupců vídeňských vládních kruhů
na falsifikaci dokumentů, které měly Srby i Charváty usvědčit z konání
podvratných akcí proti Rakousko-Uhersku.
Mira Radojevićová, historička a pedagožka působící na Filozofické
fakultě Univerzity v Bělehradě, přispěla do sborníku pojednáním o srbsko-československé spolupráci během druhé světové války, konkrétněji o spolupráci obou vlád v emigraci v Londýně. Pramenem, z nějž Radojevićová
ve svém příspěvku z velké části vychází, je deník ministra jugoslávské
emigrantské vlády Milana Grola, který ve svých zápisech věnoval nemalou pozornost Čechům. Autorka ve svém zasvěceném výkladu poukazuje
na dobré postavení, které si jugoslávská vláda získala v očích spojenců díky
březnovému puči v roce 1941, kdy skupina důstojníků svrhla regentskou
radu v čele s Pavlem Karadjordjevićem a vládu Dragiši Cvetkoviće a Vladka Mačeka, kteří podepsali přistoupení Jugoslávského království k silám
Osy. Oproti Srbům a Jugoslávcům, kterým se dostalo uznání za tento
hrdinský čin, nebyla pozice Čechů Eduarda Beneše, jenž se do Londýna
dostal na podzim 1938 už jako bývalý prezident, záviděníhodná. Přestože
jim západní spojenci za zradu v Mnichově dlužili mnohé, po zformování
československé vlády v Londýně v roce 1940 bylo stále nejisté, zda budou
velmoci Československu ručit za hranice platné před Mnichovskou dohodou. Zatímco však reputace Beneše i jeho vlády postupně rostla, jugoslávské
straně se díky vnitřním rozporům a ustavičnému hašteření povedlo prvotní
sympatie velmocí překvapivě rychle ztratit.
Slobodan Selinić, náležející do generace mladších bělehradských
badatelů, dlouhodobě věnuje pozornost československo-jugoslávským
vztahům. Tentokrát svůj zájem soustředil na obraz Československa u jugoslávské veřejnosti v letech 1945–1955, jejíž mínění bylo utvářeno pod
taktovkou státního režimu, respektive takzvaného agitačně-propagandi-
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stického aparátu Komunistické strany Jugoslávie. V článku se dočteme,
že jugoslávští komunisté na své československé druhy pohlíželi s jistým
despektem, neboť českoslovenští komunisté se nemohli tak jako oni pyšnit
uskutečněním revoluce ve své zemi a západem ovlivněnou československou kulturu považovali za zpátečnickou. Dokumenty z archivního fondu
Ústředního výboru Svazu komunistů Jugoslávie autor dokládá mimořádně
negativní postoj jugoslávského stranického vedení vůči československému
protějšku. V interních dokumentech se často objevovala tvrzení o setrvávání
buržoazních sil v československé společnosti, které jí propůjčují dekadentní
punc. Jugoslávská veřejnost však tohoto pesimistického stanoviska, jež pramenilo zejména z pochybného přínosu Čechů a Slováků protifašistickému
boji, byla ušetřena. Jugoslávský tisk se naopak snažil Československo ukázat v dobrém světle a dokonce ospravedlnit například i odsun sudetských
Němců. Vzájemné vztahy se zhoršily v roce 1948 po jugoslávské roztržce
s Informbyrem. Brzy přišel konec chvalozpěvu na Československo, s nímž
se v médiích jugoslávská společnost setkávala. Rozpoutaná mediální válka
dvou propagand, která se v plné síle projevila v letech 1950–1953, pak
na dlouhou dobu poznamenala způsob vnímání těch druhých.
Milan Sovilj, doktorand Filozofické fakulty Karlovy Univerzity, píše
o jugoslávsko-československých kulturních společnostech a organizacích
působících v letech 1945–1948. I zde politický vývoj ve vztazích Jugoslávie
a SSSR v roce 1948 zásadně ovlivnil další činnost těchto spolků a následně
vedl k jejich zániku.
Jan Pelikán ve své črtě věnované mentalitě vůdců socialistického Československa a federativní Jugoslávie edituje dva dokumenty, které dokládají
banálnost rozhovorů mezi Josipem Brozem Titem a Antonínem Novotným
na oficiálních recepcích, které se odehrály v roce 1964 při první oficiální
návštěvě nejvyššího československého představitele v Jugoslávii po druhé
světové válce. Obsah rozhovorů obou prezidentů zčásti prozrazuje název
samotného příspěvku – Plzeňské, 13. pramen, sběr hub a naleziště uranu.
Aleksandar Ilić, profesor katedry obecné literatury bělehradské filologické fakulty a bývalý srbský velvyslanec v Praze, ve svém příspěvku líčí
srbsko-českou spolupráci v období normalizace. Připomíná solidaritu, kterou srbská společnost vyjadřovala českým disidentům hraním divadelních
her českých dramatiků (především her Havlových), vydáváním srbských
překladů českých autorů (Kundery, Seiferta, Škvoreckého). Autenticitu
tomuto příspěvku poskytuje skutečnost, že sám Ilić přeložil více než dvacet
děl zakázaných autorů, za což obdržel ocenění Ministerstva kultury ČR
Artis Bohemiae Amicis či medaili Josefa Dobrovského AV ČR.
Emeritní profesorka slavistiky Gordana Jovanovićová se ve své
stati věnuje literárnímu dílu, jež pravděpodobně koncem 15. století
napsal Srb Konstantin Mihailović z Ostrovice. Ten byl jako mladý hoch
odveden Turky v rámci daně z krve, aby byl následně vychován jako
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příslušník elitní jednotky janičářů. Zmiňme se, že jako jeden z prvních
se tímto dílem zabýval už historik Konstantin Jireček. Autorka se snaží
nalézt odpovědi na otázky, které ze zmíněného autobiografického díla,
Janičářových vzpomínek aneb Turecké kroniky, které jako první podrobněji seznámilo polské a české prostředí s nejrůznějšími fakty o tureckých
zvyklostech, armádě, víře a jež mělo posloužit jako určitý návod křesťanským panovníkům v boji proti Turkům, nelze jednoznačně vyčíst. Pro
správné pochopení připomeňme, že rukopisy Vzpomínek byly zachovány
v českém a polském jazyce.
Aleksandra Korda-Petrovićová seznamuje s českými dramaty (či jejich adaptacemi), jež byly v devatenáctém století hrány na jevištích dvou
největších srbských divadel (Národního divadla v Bělehradě a Srbského
národního divadla v Novém Sadu). Dalším příspěvkem, který se věnuje česko-srbským literárním vztahům, je pojednání o české poezii devatenáctého
století, která se dostala k srbským čtenářům, od Mileny Trbojevićové. Následuje stať Vidosavy Golubovićové o spolupráci české avantgardní skupiny
kolem Karla Teigeho Devětsil se záhřebsko-bělehradským časopisem Zenit
(vycházel v letech 1921–1926), který jako první mezi časopisy evropské
avantgardy navázal přímou spolupráci s českým Devětsilem v době, kdy
umělecká skupina zdaleka neměla jasně definovaný program a neměla ani
svůj programový list.
Ivana Kočevski na základě analýzy nejrůznějších statí o Kunderovi
hovoří o jeho srbských reflexích, které byly zveřejněny v jugoslávských
periodikách. Emeritní profesor brněnské filozofické fakulty Ivan Dorovský
pak literární celek tohoto sborníku uzavírá příspěvkem o srbské literatuře
a její recepci v českém prostředí v letech 1998–2008, čímž navazuje na své
předchozí práce o percepci literatur jižních Slovanů v Česku. Zvláštní
pozornost přitom věnuje překladům předních českých překladatelů z jihoslovanských jazyků – Ireny Wenigové, Dušana Karpatského či Milady
Nedvědové, zatímco některé méně zdařilé překlady mladších a méně
zkušených překladatelů podrobuje kritice.
Českou historickou a literárněhistorickou srbistiku po roce 1989
představili čtenářům Ladislav Hladký z Historického ústavu brněnské
pobočky AV ČR a Václav Štěpánek. Autoři docházejí k závěru, že v současném Česku je poměrně malá skupina odborníků, kteří se zabývají dějinami
nebo i literární historii Srbska a širšího balkánského prostoru. Dle jejich
mínění je ale přesto jihovýchodní části Evropy, co se publikovaných děl
týče, věnován poměrně velký prostor. V Česku se badatelé zaměřují především na období 19. a 20. století, nejčastěji pak na léta po druhé světové
válce a na souvislosti rozpadu Jugoslávie, jakož i na česko-srbské vztahy.
Pokud jde o literárněhistorickou produkci, zde převažují komparativní
práce, srovnávající srbskou literární tvorbu s literární produkcí dalších
republik bývalé Jugoslávie.
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Pavel Krejčí, jakožto vedoucí Semináře jihoslovanských filologií
a balkanistiky, představuje čtenáři z pozice jednoho z nejpovolanějších
srbskou filologii na Filozofické fakultě MU a její vývoj v uplynulých dvou
desetiletích. Začátky srbistiky se datují do roku 1991, kdy byl otevřen obor
jugoslavistiky, který měl vzhledem k politickému vývoji v bývalé Jugoslávii
velice krátké trvání. Jugoslavistika se pak po roce 1997 transformovala
do dvou samostatných oborů – srbistiky a kroatistiky, jež se vedle později
zařazené balkanistiky na brněnském Ústavu slavistiky vyučují dodnes.
Oproti brněnské srbistice má výuka českého jazyka na bělehradské univerzitě daleko delší historii. Počátky výuky českého jazyka v Bělehradě
jsou spjaty s katedrou rusistiky, která existovala na takzvané Veliké škole.
Samostatná bohemistika se na filologické fakultě objevila záhy po druhé
světové válce a vychovala několik významných bohemistů. Další podrobnosti o výuce češtiny na filologické fakultě ve svém příspěvku podávají Verica
Koprivicová a Katarina Mitrićević-Štěpánková. Posledním příspěvkem
sborníku je lingvistická stať Snežany Popovićové, která sleduje lexikální
srbismy, respektive srbocharvátismy ve Slovníku spisovného jazyka českého
a zabývá se rovněž elektronickými slovníky češtiny.
I tato publikace se musela vyrovnat s obvyklými problémy, s nimiž se
sborníky potýkají, a sice s nesouměrností co se rozsahu, kvality zpracování
či tematického zaměření týče. Zatímco některé příspěvky mají spíše informativní či přehledový charakter (například ten o srbské filologii na filozofické
fakultě nebo o výuce českého jazyka na bělehradské filologické fakultě),
jiné vycházejí z vlastních výzkumů a analýz autorů (zde bych vyzdvihla
například příspěvek Miry Radojevićové, který zaujme jak samotným obsahem, tak podnětným stylem psaní). Menší výhrady bych měla k volbě
témat u některých jiných autorů, například Mariny Jankovićové. Zabývat
se tématem tak důsledně probádaným, jakým je Masaryk a jeho vztah
k jižním Slovanům, je úkol vskutku nesnadný a autorka se s tímto úkolem
vyrovnala jen obtížně. Ač její příspěvek nabízí poměrně podrobný vhled
do problematiky a do samotného průběhu Friedjungova procesu (čtenář
přitom není ochuzen ani o širší dobový kontext), autorka nepřináší žádné
nové poznatky ani souvislosti. Za problematické považuji rovněž zařazení
článku Marcela Černého do tohoto sborníku, neboť návaznost jeho objektu
zkoumání, bulharského obrozence působícího ve svatohorském klášteře
Chilandar, na české prostředí de facto neexistuje a je zastoupena pouze
jeho životopiscem, českým svatohorcem Sávou Chilendarcem. Ostatně
i sám autor si je tohoto faktu pravděpodobně vědom a opatrně na něj
upozorňuje. Za jeden z největších nedostatků sborníku nicméně považuji
neexistenci rozsáhlejšího edičního úvodu, který by jednak čtenáři přiblížil
historii spolupráce mezi dvěma maticemi, jednak by podal stručný přehled
nejdůležitějších momentů v historii česko-srbských vztahů. Rovněž překvapuje nerovnoměrné zastoupení autorů ze srbského a českého akademického
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milieu, tentokrát výrazně ve prospěch srbské strany. Za přínosnou naopak
považuji v úvodu zmíněnou dvojjazyčnost příspěvků i anglické resumé.
I přes jisté výhrady nemohu než konstatovat, že svým účelem je tento
sborník mimořádně důležitý a navíc sdružuje více než dvacet tematicky
nejrůzněji zaměřených statí, z nichž některé mají potenciál vyvolat zájem
o hlubší zkoumání dané problematiky. Obdobných publikací, které by se
zabývaly česko-srbskými vztahy, je na obou stranách poskrovnu. Nelze tedy
než doufat, že spolupráce mezi Maticí srbskou a Maticí moravskou bude
pokračovat a že přinese i další zajímavé hmatatelné výsledky.
Marija Šupicová
Gerhard A. R i t t e r (ed.): German Refugee Historians and Friedrich
Meinecke. Letters and Documents, 1910–1977
Leiden – Boston, Brill 2010, 554 s., ISBN: 9789004184046
Friedrich Meinecke (1862–1954) bývá po právu považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších německých historiků první poloviny
20. století a zároveň za jednoho z posledních dějepisců v tradici tzv. klasického německého historismu, jehož základní světonázorová a teoretická
východiska koneckonců našla u Meineckeho obhajobu v práci Die Entstehung des Historismus z roku 1936, v níž o historismu hovoří jako o novém
životním principu (vygenerovaném na přelomu 18. a 19. století), jako
o nejvyšším stupni porozumění věcem lidským. Meineckeho dílo a politicko-ideové názory však nelze vnímat staticky, neboť procházely dynamickým
vývojem, jenž byl spjat s osudy Německa v první polovině dvacátého století
– Friedrich Meinecke prošel zajímavou cestou od přesvědčení o vzájemné
harmonii a podmíněnosti etiky a silné státní moci za vilémovského Německa
přes uvědomění si a zdůraznění jejich protikladnosti v období po první
světové válce až po kritické vymezení se vůči německé intelektuální tradici
v práci Die Deutsche Katastrophe z roku 1946, v níž podal jednu z prvních
analýz hlubokých historických kořenů nástupu nacismu. Přestože Meinecke byl i díky svému odmítnutí nacismu (o Meineckeho postoji mezi léty
1933–1945 lze hovořit jako o „vnitřní emigraci“) přední postavou mezi
německými poválečnými historiky zdůrazňujícími nutnost revize pohledu
na vlastní dějiny a většího sblížení se Západem, své dřívější názory zcela
neopustil. Byl spíše typem konzervativního německého učence 19. století
(kde ostatně ležely kořeny jeho světového názoru), odmítajícího moderní
svět a vstup mas do politiky, který změny přicházející za výmarské republiky
a po roce 1945 přijímal spíše z nutnosti a rozumu (Vernuftrepublikaner),
nikoli srdcem a z přesvědčení (i když oproti mnoha svým kolegům měl
Meinecke daleko větší pochopení například pro liberalismus).
Zůstává s podivem, že se natolik významná osobnost, jakou byl Friedrich Meinecke, ještě nedočkala syntetičtějšího uchopení, a proto zájemce
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o tuto problematiku musí vzít zavděk nikoli nepočetnými monografiemi,
studiemi a edicemi osvětlujícími jednotlivé aspekty jeho názorů a díla.
Jedním z těchto příspěvků je i recenzovaná, více než pětisetstránková
a hojnými poznámkami opatřená pramenná edice, v níž Gerhard A. Ritter
(∗1929) snáší dokumenty, které osvětlují vzájemný vztah Meineckeho
a jeho studentů, kteří po roce 1933 opustili Německo (Hans Rothfels,
Dietrich Gerhard, Gerhard Masur, Hajo Holborn, Felix Gilbert, Hans Baron, Helene Wieruszowski, Hans Rosenberg, Hedwig Hintze, Eckart Kehr,
Hanns Günther Reissner, Gustav Mayer – tento poslední historik ovšem
nebyl žákem Meineckovým, byl spíše jeho o několik let mladším kolegou).
Vlastní edici předchází více než stostránková úvodní studie, v níž
G. A. Ritter nejprve představuje samotného Meineckeho jakožto historika, vysokoškolského pedagoga a politického komentátora (v protikladu
k většinovému názoru hodnotí Meineckeho vztah k výmarské republice
jako spíše srdečný). V dalších partiích se věnuje jeho jednotlivým studentům-emigrantům, přičemž si všímá jejich vztahu k učiteli, s nímž po roce
1945 (s výjimkou H. Barona) všichni obnovili kontakty, a sleduje jejich
vědecké dílo, ideově-politické názory i vztah k hostitelské zemi, kterou
téměř ve všech případech byly Spojené státy. Následná edice dokumentů
(chronologicky seřazených v oddílech věnovaných jednotlivým Meineckeho žákům), která je tvořena zejména vybranými kusy korespondence, ale
i odbornými posudky kvalifikačních prací, autoreferáty či vzpomínkovými
texty, jež autor sesbíral v osobních pozůstalostech výše uvedených historiků
(a mnoha dalších) a v archivech institucí na obou stranách Atlantického
oceánu, jaksi ilustruje a potvrzuje Ritterovy závěry obsažené právě v úvodní
studii, které jsou ovšem postaveny na studiu těchto primárních pramenů
– širší badatelské veřejnosti autor potom zpřístupňuje ty nejzajímavější
a nejreprezentativnější.
Přejděme však od formy práce k jejímu konkrétnímu obsahu – jaké
problémové okruhy edice objasňuje? Samozřejmě vrhá světlo na samotného Meineckeho: ze strany jeho žáků dochází k nápadné asymetrii mezi
pozitivním hodnocením jeho osobnosti a negativním vymezením se vůči
jeho dílu a metodologickým předpokladům. Téměř všichni tito Meineckeho
studenti totiž byli Židé, resp. byli židovského původu, ale přesto k nim
jejich učitel zaujímal vřelý vztah a podporoval je i po roce 1933, kdy se
na svých katedrách a v každodenním životě začínali potýkat s vážnými
problémy – píši „přesto“, neboť kladný vztah k židovským studentům
a kolegům nebyl pro historika v tradici onoho německého historismu
typický. Meinecke přitahoval své žáky nejen svými osobnostními rysy, ale
také zájmem o soudobou politiku, snahou prospět svým vědeckým dílem
národu a státu, tedy určitým odporem vůči vědě pro vědu, což někteří z nich
podobně realizovali zejména po roce 1945 – nikoli snad ovšem nějakou
ideologizací historické vědy, ale spíše výběrem badatelských témat a metod,
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pomocí nichž se snažili objasnit kořeny soudobých problémů, a tím je lépe
pochopit, a připravit tak půdu pro možnou nápravu.
Kritickou distanci však tito mladí historikové, narození většinou
v posledním desetiletí 19. století a v první dekádě věku následujícího
(byli tedy zhruba stejně staří jako například „naši“ Jan Slavík, Bedřich
Mendl, Zdeněk Kalista či František Kutnar), zaujali vůči Meineckeho
pojetí historie jakožto díla velkých mužů a vůči jeho metodologii dějin idejí, která kladla důraz na dějinotvornost právě idejí, jejichž tvůrci
a nositeli byli Meineckovi geniální jedinci, kteří tyto ideje „zhmotňo
vali“ do okolního světa a jeho institucí. Je zajímavé v edici sledovat, jak
se v korespondenci zasílané Meineckovi v období výmarské republiky
někteří jeho žáci s tímto konceptem ztotožňují a jak se po poznání americké historiografie začínají vůči němu v dokumentech po roce 1945
vymezovat, když kritizují zejména fakt, že Meineckeho ideje pracují
v ekonomickém a sociálním vakuu, což vede k nutnému podcenění
a zanedbání sociálních a ekonomických činitelů, a tím i k neporozumění
současnému světu. Nelze ovšem paušalizovat, neboť například G. Masur
se meineckovského pojetí dějin idejí držel i v poválečném období, kdežto H. Holborna či F. Gilberta lze podle autora edice považovat za členy
americké školy dějin idejí formující se ve třicátých letech okolo Arthura
O. Lovejoye, která kladla důraz na vzájemné ovlivňování idejí a právě
socio-ekonomického prostředí. Svou roli hrála v případě většiny německých historiků-emigrantů a zároveň Meineckových žáků konfrontace
s americkou ekonomizující a sociologizující New History, přičemž někteří
z nich již odcházeli do emigrace ovlivněni sociologicko-komparativními
přístupy Otto Hintzeho, jednoho z pionýrů, vyšlapávajícího cesty ven
z individualizujícího klasického historismu (v jejich případě se zdá být
americká zkušenost spíše pouhým katalyzátorem změny jejich metodologických přístupů, nikoli přímou roznětkou).
Edice samozřejmě vedle samotného Meineckeho osvětluje osobnosti
a dílo jeho studentů, když odkrývá výše naznačené proměny jejich chápání dějin a metodologických principů, ovšem velmi zajímavé jsou i dokumenty, v nichž se vypořádávají se svou židovskou identitou a zejména
se vztahem ke své staré i nové vlasti. Většina z nich totiž zůstala natrvalo
ve Spojených státech, když se někteří dosti hluboce identifikovali se svou
novou domovinou (například H. Holborn). U žádného z těchto emigrantů
ale nedošlo k rozvázání vztahů s Německem, ba právě naopak: vnímali
se jako „stavitelé mostů“ mezi západní a německou kulturou, přičemž
hmatatelným výsledkem tohoto jejich prostředkujícího snažení je fakt, že
napomohli etablování oboru kontinentálních evropských dějin a zejména
dějin německých na amerických univerzitách, tedy badatelských polí ležících do třicátých let v USA spíše ladem. Vedle toho například H. Baron
a F. Gilbert iniciovali boom zájmu amerických historiků o období renesance
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a humanismu, zatímco H. Wieruszowski napomohla rozšířit medievistický
zájem i na dějiny církevní a intelektuální.
Na straně druhé tito „meineckovci“ přispěli, zejména díky mnoha
hostujícím profesurám na západoněmeckých univerzitách, a tím i možnostem ovlivňovat mladé adepty múzy Klio, k postupné revizi německého
pohledu na dějiny a ke kritičtějšímu vymezení se vůči vlastní historiografické tradici, dále k upevnění a institucionálnímu zakotvení výzkumu
soudobých dějin (H. Rothfels) i k integraci metod sociálních věd. V této
souvislosti je nesmírně zajímavá například editovaná zpráva H. Rosenberga
pro americké úřady z roku 1950 (s. 407–418), v níž nás pisatel seznamuje
se svým kritickým náhledem na německé dějepisectví a univerzity, když
podle něho němečtí historikové neopustili své staré metody a vnímání
dějin, a předpovídá, že bude trvat desítky let, než se tato situace změní.
Rosenbergovo proroctví a znepokojení nad setrvačností trvání onoho
klasického historismu v německé historické vědě (ač pojem historismus
v této souvislosti téměř nikde v edici nezaznívá) se zdají být správné, neboť
k rozchodu německých historiků s touto historicistní tradicí došlo i přes
mnoho více či méně mocných náběhů definitivněji až v šedesátých letech,
když za symbolický bod obratu bývají považovány diskuze okolo knihy
Fritze Fischera Griff nach der Weltmacht (1961). A k vymanění se z tradice
historismu paradoxně přispěli žáci jednoho z jeho posledních představitelů,
F. Meineckeho, když ve třicátých letech odcházeli z vlasti jako vyhnanci
a navraceli se, ač povětšinou nikoli natrvalo, jako reformátoři.
Recenzované edici nelze nic podstatného vytknout, snad jen určitou
disproporčnost oddílů věnovaných jednotlivým historikům, když například
u zmíněného H. Rosenberga nacházíme téměř šedesát editovaných písemností a u Hedwig Hintze pouhých deset. Svou roli zde hraje samozřejmě
stav a objem souborů písemných pramenů vztahujících se k těmto dějepiscům, ovšem myslím, že se tu zrcadlí i Ritterovy sympatie k jednotlivým
osobnostem, neboť sám byl právě v Rosenbergově případě jeho mladším
kolegou, přičemž do edice zařadil i některé jejich vzájemné dopisy ze
sedmdesátých let. To je ovšem pouhá drobnost a naopak celá práce budí
obdiv i díky mohutnému heuristickému záběru, když autor prošel velmi
mnoho archivních fondů na obou stranách Atlantiku, zatímco v nespočetných poznámkách pod čarou fundovaně charakterizuje desítky osobností,
jejichž jména se v edici vyskytují, a přibližuje stovky odborných prací,
na něž v pramenech čtenář naráží. Celá edice je významným příspěvkem
rozšiřujícím naše poznání dějin americké a zejména německé historiografie
v období mezi vznikem výmarské republiky a koncem šedesátých let. Vrhá
světlo na proměnu německého dějepisectví, které se v této době pomalu
vymaňovalo ze světonázorových a metodologických principů klasického
individualizujícího historismu ve prospěch sociologizujících, ekonomizujících a komparativních trendů.
Tomáš Pánek

377

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

Michal K r a u s : Deník 1942–1945.
Zápisky patnáctiletého Míši Krause, který
přežil holocaust
Kroměříž, Kvartus Media 2012, 112 s., ISBN
978-80-904916-2-5
Anotovaná kniha doplňuje řadu deníků dětí, jež se musely vyrovnávat s krutou
realitou války, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Svým literárním zařazením
se do jisté míry vymyká. I když její název
odkazuje k formě deníku, jedná se spíše, jak napovídá podtitul, o méně či více
strukturované poznámky, které vznikaly až
po válce. To ovšem této knize nijak neubírá
na hodnotě.
Michal Kraus s psaním opravdového
deníku v literárním smyslu slova začal již
před válkou, v rodném Náchodě, a později
v zápiscích pokračoval v terezínském ghettu,
kam byl i s rodiči deportován 14. prosince
1942. Po příjezdu do Osvětimi mu však byly
osobní věci odňaty, a to včetně jeho deníku.
Staronový deník, respektive reflexe válečného dění odrážejícího se v jeho vlastním
osudu, pak vznikl až v letech 1945–1947.
V době, kdy jej začal psát, mu bylo patnáct let a dozvěděl se, že jeho rodiče válku
nepřežili. Naštěstí se jej ujali příbuzní, ale
prožité hrůzy pro něho představovaly stále
živé a otevřené rány, zejména psychické,
které se hojí jen velmi pomalu.
Deník s pořadovým číslem dva je rozdělen na tři části označené prvními písmeny
abecedy. V úvodní části Michal Kraus obhajuje název deník pro poznámky, které jsou
vlastně fyzickou podobou jeho reflexí, zážitků a stále ještě živých vzpomínek tři roky
poté, co si začal psát deník první. Stručně
se v nich vrací k ročnímu věznění v terezínském ghettu. Popisuje zejména události
osobního rázu, ale nevyhýbá se ani tématům, která měla širší dosah pro kolektiv (například sčítání vězňů z ghetta 11. listopadu
1943). Více prostoru je následně věnováno
času strávenému v Osvětimi-Březince, kde
Krause zařadili do tzv. rodinného tábora,
po jehož likvidaci byl společně s dalšími
chlapci vybrán na práci poslíčků a sluhů.
Vzpomíná také na svůj první pochod smrti
v Polsku a na cestu do Mauthausenu. V druhé části, nazvané Utrpením ke svobodě, je
hlavním tématem autorovo věznění v Mauthausenu a jeho přilehlých táborech v Mel-
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ku a Gunskirchenu, a to až do osvobození.
Konec druhé a celá třetí část jsou věnovány
autorovu návratu domů.
Michal Kraus si tyto své zápisky, obohacené vlastními ilustracemi, odvezl v červenci 1948 do Kanady, kam odjel za pomoci organizace American Jewish Joint
Distribution Commitee. Později věnoval
originál Muzeu holocaustu ve Washingtonu a kopie vybraným českým a izraelským
archivům. Autor se nakonec, i když to neměl nikdy předtím v úmyslu, rozhodl svoje
zápisky zveřejnit. Jeho hlavním důvodem
bylo předat své svědectví dál a co nejvíce
lidem. „Přeživší si mysleli, že veřejné vědomí,
znající důsledky zhoubného rasismu, zabrání
ve světě dalším genocidám. Ukázalo se, že jsme
se velmi mýlili. Persekuce menšin a genocidy se
opakovaly a pokračují i dnes.“
Z hlediska redakční práce se o konečnou podobu knihy zasloužila Alena Čtvrtečková, která se zabývá v širších souvislostech
tématem židovských rodin na Náchodsku
a zvláště rodinou Krausových. Každá kapitola v knize je zvlášť opatřena poznámkami
a vysvětlivkami. Samotný edičně upravený
text doplňuje slovník táborových výrazů,
chronologický přehled událostí týkajících
se rodiny Krausových od roku 1891 a obrazová příloha.
Lenka Šteflová
Zdeněk P o k l u d a : Moravští Šternberkové. Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012,
354 s., ISBN 978-80-7422-181-1
Jako desátý svazek edice Šlechtické
rody Čech, Moravy a Slezska vychází kniha
věnovaná pánům ze Šternberka. Publikace
sestává z úvodu, šestnácti kapitol, poznámkového aparátu a rejstříku. Dále obsahuje
rodokmeny a barevnou přílohu. Oproti některým svazkům této řady chybí exkurzy
o pečetích a klientele Šternberků. V úvodu
je podán stručný souhrn literatury o dějinách rodu a zdůvodnění zvolené metody
práce, která spočívá v omezení obsahu knihy na území Moravy a v položení hlavního
důrazu na genealogii rodu a na základní
rysy vývoje jeho pozemkového majetku.
Na podrobnější líčení politického působení Šternberků, jejich mecenátu a cestova-
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telských aktivit autor z důvodu přílišného
nárůstu obsahu knihy rezignoval.
V první kapitole autor představuje
postavení rodu na konci éry habsburské
monarchie, jsou zmíněny rodové legendy
a připomenuta celá historie rodu výčtem
jmen a funkcí jeho nejvýznamnějších členů.
Další kapitola je věnována rodovým počátkům, představení nejstaršího jistého předka
rodu Diviše z Divišova; zmíněni jsou i jeho
hypotetičtí předchůdci. Následující kapitola
se zabývá prvními třemi rodovými generacemi, ziskem území severně od Olomouce
a popisem šternberských hradů 13. století –
Českého Šternberku, Šternberku na Moravě a Šternberku či Štamberku na Telečsku.
Čtvrtá kapitola představuje problémy rekonstrukce rodové genealogie na přelomu
13. a 14. století a možnosti jejich řešení.
Následují kapitoly o moravských rodových
větvích, tj. zejména o potomcích Zdeslava
z čtvrté známé generace rodu.
Šternberské větvi jsou věnovány dvě
kapitoly. Nejdříve jsou líčeny osudy Zdeslava a jeho bratra Albrechta. Tito šlechtici
zastávali různé úřady v Olomouci a získali
i biskupská léna. Zdeslav se oženil s příbuznou Matouše Čáka a jeho syn Štěpán se měl
stát Čákovým dědicem, uherské majetky se
mu však nepodařilo udržet, vrátil se na Moravu a získal majetky i v Čechách. Z jeho
potomků vynikl Albrecht, postupně biskup
zvěřínský, litomyšlský, arcibiskup magdeburský a pak opět biskup litomyšlský, zakladatel klášterů augustiniánů ve Šternberku
a v Litomyšli. Jeho synovcem Petrem tato
nejbohatší větev rodu roku 1397 vymírá.
Sedmá kapitola je věnována zábřežské
a hoštejnské větvi rodu, potomkům Štěpánova bratra Jaroslava, kteří drželi Zábřeh,
Hoštejn a Šilperk. Před vymřením této
větve odkázal její poslední příslušník svůj
majetek lukovské větvi. Osmá kapitola se
zabývá světlovskou a zlínskou větví rodu,
založenou dalším ze Zdeslavových synů
Albrechtem. Příslušníci této větve drželi
zástavně či dědičně Úsov, Uherský Ostroh,
Zlín, Bzenec a Světlov. Vymřeli před rokem
1394, část jejich majetků připadla lukovské
větvi.
Kapitoly devátá až dvanáctá pojednávají o lukovské větvi a jejím štěpení. Šlo
o potomky Matouše, posledního ze Zdesla-
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vových synů. Kdy a jak získal rod původně
královský hrad Lukov, držený zpočátku
zástavně, není jasné. Zajímavé jsou osudy
Matoušovy dcery Anny, která vykonala
pouť do Jeruzaléma. Synové Zdeněk a Ješek stáli za markraběcích válek na opačných stranách a oba měli potomky. Zdeněk
založil tzv. lukovsko-zlínskou větev, jeho
vnukové Jiřík a Lacek se účastnili husitských válek, po válkách majetky ztrácejí.
Lackův syn Albrecht a jeho potomci sídlili
na Holešově a pak na Kvasicích. Nejvýznamnější z nich, Jan, byl roku 1525 krátce nejvyšším hejtmanem Markrabství moravského. Vymřením této větve roku 1574
vyhasla celá moravská odnož Šternberků.
Potomci Ješka, bratra Zdeňka a stoupence
markraběte Prokopa, si udrželi hrad Lukov. Významným válečníkem doby poděbradské byl Matouš. Na konci 15. století
tato větev vymírá.
Třináctá kapitola se věnuje třešťsko-veselské větvi, která se odštěpila od českých větví konopišťské a šternberské. Jaroslav ze Šternberka získal roku 1358 Třešť,
jeho následovníci pak Veselí nad Moravou
a Sádek. Z nich vynikl Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, zprvu přívrženec a pak
nepřítel krále Jiřího z Poděbrad. Jeho potomstvo vzápětí statky na Moravě ztrácí.
Čtrnáctá kapitola je věnována Šternberkům, kteří v dalších staletích drželi aspoň dočasně majetek na Moravě, a členkám
rodu provdaným na Moravu. Jmenujme
alespoň pro 17. století Václava Vojtěcha ze
Šternberka, stavitele Šternberského paláce
v Praze a zámečku Trója. Patnáctá kapitola
líčí návrat Šternberků na Moravu za Leopolda ze Šternberka, který roku 1804 koupil panství Malenovice, a osudy jeho potomků. Poslední kapitola je věnována některým
šternberským „záhadám“. První z nich je
identifikace anonymního Šternberka, který
měl podle kronikáře Pulkavy porazit Tatary
u Olomouce roku 1254 či 1253. Až Václav
Hájek mu dal jméno Jaroslav a dodatečně
bylo datum jeho vítězství přesunuto k roku
1241. Autor ukazuje, že tímto hrdinou byl
spíše Zdislav, syn Diviše, méně pravděpodobně Zdislavův syn Jaroslav, který je
ovšem samostatně doložen až roku 1263.
Mohl snad však být dospělý již roku 1253.
Druhou záhadou je domnělý podíl Albrech-
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ta ze Šternberka na vraždě Václava III.
roku 1306. Třetí část kapitoly je věnována
rozšířenému omylu o švagrovství Zdeňka
Konopišťského a Jiřího z Poděbrad.
Kniha přináší fundovaný výklad o genealogii moravských větví rodu a informace
o pozdějších příslušnících rodu působících
na Moravě. Této problematice se autor věnuje již mnoho let. Důkladně jsou podány
i informace o ženách pocházejících z tohoto
rodu. Výklad je strukturován chronologicky podle jednotlivých větví, a v rámci nich
podle potomstva jednotlivých příslušníků
rodu, což vede ke značné přehlednosti
textu. Líčení politických a hospodářských
poměrů, v nichž příslušníci rodu žili, je
omezeno na minimum, vliv jednotlivých
Šternberků – držitelů úřadů na dějiny země
není analyzován. To zůstává dalšímu bádání. Vzhledem k omezení rodových dějin
na Moravu dochází k tomu, že tři předposlední kapitoly mají povahu exkurzů a působí vzhledem ke zbytku díla torzovitě. Lze
jen doufat, že časem vznikne i publikace zaměřená na působení Šternberků v Čechách.
Stanislav Vohryzek
Radovan Z e j d a : Městys Mrákotín
1385–2010
Třebíč, Akcent 2010, 446 s., ISBN 978-807268-747-3
Mrákotín je širší veřejnosti znám především jako místo, odkud pochází žulový
monolit na nádvoří Pražského hradu. A žula
je pro tento kraj opravdu charakteristická
– setkáváme se zde s ní na historických
stavbách, kde rámuje okna a vchodové
dveře, u moderní architektury je složená
do různých mozaikovitých struktur v podezdívkách nebo v interiéru, o žulové balvany
zakopáváme v lesích a na polních cestách
slouží žulový odpad k zavážení kaluží. Vedle toho jsou v okolí Mrákotína hluboké lesy
– liduprázdný lesní komplex kolem hory
Javořice spadá také do jeho katastru. I když
se Jihlavské vrchy již počítají k horám, chodíme zde prakticky pořád po rovině tak jako
v severských končinách Evropy. Ne náhodou se této oblasti v minulosti přezdívalo
Moravská Sibiř. Zajímavostí jsou pozůstatky
rašelinišť s vzácnými druhy rostlin, ale také
například hmyzu.
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Historicky se v oblasti projevovaly
vlivy jihočeské – působení pánů z Hradce
(zakládání rybníků, renesanční architektura), lidová kultura je však moravská – patří
k národopisnému regionu Horácko. Jako
i v jiných podhorských územích zde byla
rozšířena domácká výroba – v tomto případě perleťářství, byť zdejší není tak známé
jako například to ze Žirovnice. Průmysl začal vznikat prakticky až ve 20. století, nejdůležitějším odvětvím se stal masokombinát
v Krahulčí.
Kniha o Mrákotínu, která byla vydána
k 625. výročí první zmínky o něm, se zaměřuje na dějiny městyse od nejstarších dob
do současnosti. Celá je koncipována jako
kronika se zvýrazněnými klíčovými daty
v textu. Některé záznamy byly skutečně
přejaty z kronik, jiné jsou jen parafrází
kronikářských záznamů a čerpají z archivních fondů a literatury. Základní kapitola se
zaměřuje na celkový rámec dějin obce, další
potom na stavební vývoj, dějiny církevní
správy, dějiny místních podniků a také společenských organizací. Celý text je doplněn
fotografiemi, mapkami a dalším obrazovým
materiálem.
Zpracování dějin Mrákotína bylo důležitým krokem, protože se jedná o vůbec
první historickou práci o tomto městečku.
Autor nechává promlouvat kroniky, které podávají barvité svědectví o minulých
dějích, byť tento druh záznamů přináší
tradiční nedostatky, ať už je to selektivní
výběr událostí určených k zaznamenání,
chybějící časové úseky, přejímání událostí
celospolečenského významu na úkor popisu
místní situace apod. Z odborně historického
hlediska by bylo možné vytknout, že autor
někdy volně přechází od přejímání textu
celého, přes jeho úpravu až k zasahování
do textu vlastními komentáři, aniž by to
vyznačil.
Úvodní kapitola, která nás seznamuje
s přírodním rámcem obce, je pojata velmi
stručně, vychází z obecných encyklopedických údajů. Škoda, že například živé přírodě nebylo věnováno více místa a byla odbyta pouze záznamem: „okáči, píďalky, můry“.
Mrákotín byl až do roku 1848 součástí telčského panství, to znamená, že byl
ve své době také majetkem pánů z Hradce,
jedné z větví rodu Vítkovců. Ve 20. století

Z
se zapsal do celonárodních dějin tím, že
z místního lomu byl odlomen monolit, který se nachází na Pražském hradě. Ostatně
žula ze zdejších lomů byla a je používána
na mnoha reprezentativních stavbách u nás
i v zahraničí, jak je to detailně popsáno v kapitole o místním kamenictví. Dominantou
dnešního Mrákotína je Kulturní dům, jehož
stavba byla nejvýznamnější stavební akcí
nedávné minulosti, jak se můžeme dočíst
v kapitole o stavebním vývoji městyse. Další
dominantou je kostel, kterému byl (stejně
jako farnosti) věnován zvláštní oddíl, a zmíněny jsou i drobné sakrální stavby v okolí.
Jedna část je věnována vývoji městského
znaku (vychází z erbu pánů z Hradce), další
potom významným rodákům, osobnostem
spjatých s Mrákotínem, dějinám školství
a také minulosti obchodů, pošty apod. Velký prostor je vyhrazen dějinám zemědělství.
Zvlášť jsou charakterizovány mrákotínské
osady – Dobrá Voda a Praskolesy. Zajímavé
jsou také pojednání o místních spolcích –
myslivcích, rybářích, hasičích, Sokolu, ale
také o politicky zaměřených organizacích
(KSČ, SČSP, SSM).
Publikace, která vznikla za významné
podpory vedení městyse, je komplexně
zaměřena na všechny stránky života dané
lokality. Možnosti dalšího bádání však nejsou zdaleka vyčerpány. Přínosné by bylo
využít například fondy Moravského zemského archivu (Velkostatek Telč, Rybářství
Telč, Mrákotínské kamenolomy a další),
v nichž by jistě mohly být nalezeny další
záznamy vztahující se k Mrákotínu. Ať už se
díváme na publikaci Radovana Zejdy jako
na čtivou práci o milovaném kraji pro lidi,
kteří mají k regionu blízký vztah, nebo jako
na nepostradatelnou příručku pro budoucí
historiky, je nutno vysoce ocenit mravenčí
práci na její přípravě.
Jan Sedláček
Pavel K o s a t í k : České okamžiky
Praha, Torst 2011, 280 s., ISBN 978-807215-413-5
V návaznosti na publikaci Pavla Kosatíka České snění vyšla kniha téhož autora
České okamžiky, která zachycuje na straně
jedné klíčové a na straně druhé okrajové
okamžiky českých politických a kulturních
dějin. Mimo jiné jsou zmíněny tyto události:
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císař Karel IV. odchází, husité zakládají Tábor, Petr Chelčický opouští bojující husity,
Prokop Holý umírá u Lipan, Ferdinand I.
Habsburský se stává českým králem, jezuité
v Praze, Albrecht z Valdštejna zakládá nové
hlavní město, rychtář Vavák hovoří s Josefem II., Prusové v Praze, Rainer Maria Rilke
opouští Prahu, František Josef I. u nás, Lenin v Praze, T. G. Masaryk umírá v Lánech,
Emanuel Moravec se stává mouřenínem,
Adolf Opálka odmítá atentát na Heydricha,
Přemysl Pitter zahajuje akci Zámky, Ladislav Štoll likviduje Františka Halase, Josef
Urválek účtuje s Rudolfem Slánským, Dubček vysvětluje moskevský protokol, Havel
píše Husákovi, Miloš Jakeš ve válce s reakcí.
Kniha poskytuje solidní základ pro
diskusi o Češích a o českém národním
charakteru a je napsána mimořádně čtivou
formou, nicméně je nutné podotknout, že
literární forma, kterou si autor zvolil, vedla k nutnosti zkracovat a na co nejmenším
prostoru postihnout co nejvíce informací. Je
třeba zdůraznit, že toto zkracování se autorovi podařilo (vzhledem k tomu, na jaké
čtenářské spektrum je kniha orientována).
Pro běžného čtenáře se jedná o knihu nabitou historickými událostmi. V autorově
podání se zásadní okamžiky českých dějin
netočí kolem válek, korunovací nebo diplomatických misí, nýbrž kolem na první
pohled ne tolik zásadních životních událostí
osobností českých dějin, ač je velmi pravděpodobné, že právě tyto relativně méně
podstatné události, mohou mít daleko
větší výpovědní hodnotu, než by se mohlo
na první pohled zdát.
Spektrum jednotlivých událostí se
může jevit jako velmi různorodé. Klíčem
k jejich systematizaci může být například
dopad historické události na následný vývoj. I zcela nenápadná historická událost
může mít nevídané důsledky. Další kapitoly odkazují na neutuchající střet umění
a politiky, respektive umělců jdoucích proti
likvidačním politickým režimům. Nejedna
kapitola znázorňuje klasický boj dobra
a zla, v autorově podání se jedná například
o zápornou postavu Kamila Resslera nebo
Albrechta z Valdštejna. Jako poněkud kontroverzní se může jevit osobnost Milouše
Jakeše a jeho neschopnost akceschopnosti
během revolučních událostí roku 1989, kte-
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rá mu nakonec vyskoužila poměrně kladné
hodnocení. Nicméně asi nejvíce zastoupeným tématem, které se prolíná téměř celou
knihou je otázka náboženství napříč českými dějinami od dob Karla IV. až do 20. století. Z textu jsou patrné autorovy sympatie
nejen ke Karlu IV., který je líčen téměř
jako světec, ale například i k Ferdinandu I.
Habsburskému. Autor odmítá nařčení Ferdinanda I. z bigotního katolicismu, ba naopak se zastává jeho politiky a poukazuje
na neschopnost české šlechy podpořit jeho
velkorysý záměr. I příchod jezuitů a jejich
působení v českých zemích je v autorově
podání hodnoceno výrazně kladněji, než je
v českém prostředí zvykem. Jednou z nejzajímavějších kapitol, kde kraje ústřední
roli náboženství, je pojednání o husitech.
Autor zde zcela popírá tradiční české pojetí
husitské revoluce a přiklání se k pozdějšímu
oficiálnímu názoru katolické církve, pro kterou byla husitská víra tou špatnou.
Kniha Pavla Kosatíka je jistě netradičním pojetím českých dějin, a to jak literární
formou, kterou autor zvolil, tak i pohledem
a interpretací některých událostí. Autor
od začátku až do konce vyjadřuje svůj názor, který se čas od času liší od klasické
interpretace českých dějin z dílny českých
historiků. Nicméně autorovi z pozice jeho
povolání jistě nejde o pokus revidovat české dějiny, ale spíše poukázat na to, jak si
každý jedinec volí vlastní životní cestu a co
takové rozhodnutí může v kontextu dějin
zmamenat a kam až může vést. V některých
pasážích se tyto životní cesty a zejména autorův pohled na ně jeví dost protikladně
jako například jeho pohled na středověké
kacíře a jeho obdiv k Augustinu Smetanovi,
který roku 1850 vystoupil z katolické církve a veřejně se k tomuto činu přihlásil, ale
nenechme se zmást. Jde právě o to, jak jednotlivec tvoří onen „český okamžik“ a jak
důležitý je onen jedincův krok v kontextu
doby, ve které žije, pro formování „českého
okamžiku“.
Od knihy Pavla Kosatíka rozhodně
neočekávejte dogmatický pohled na české
dějiny. Kniha otevírá nejedno téma k zamyšlení, které lze jednoduše definovat jako
boj dobra se zlem nebo lépe řečeno, proč
se jedinec v určitém okamžiku rozhodne
konat zlo. Kniha je velmi působivá a čte-
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nářsky atraktivní. Autorovi se jistě podařil
jeho záměr oslovit široké spektrum čtenářů, nicméně z hlediska historického řemesla
kniha lehce pokulhává – například postrádá
řádné poznámky pod čarou, citace a některé
autorovy postřehy jsou lehce spekulativní.
Jak již bylo řečeno, tato kniha je určena
širokému spektru čtenářů a z toho důvodu
je patrné, proč autor zvolil takovouto formu.
Konkrétní situace a konkrétní osoby, které
je řeší, dávají knize plastický ráz a vtahují
čtenáře do děje a nutí je k hlubšímu zamyšlení.
Jana Musilová
O pravdě dějin. Rozhovory s filosofem
českých duchovních dějin Karlem Máchou
Zaznamenal, redigoval a vydal Antonín Jeřábek. Nordhausen, Verlag Traugott Bautz 2012,
166 s., ISBN neuvedeno
Karel Mácha, autor čtyřsvazkových
dějin české filozofie Glaube und Vernunft
a řady monografií o velikánech světové
filozofie má ke svým osmdesátinám další
knihu. Připravil ji jeho žák Antonín Jeřábek z Národní knihovny v Praze za pomoci
svého kolegy Miroslava Resslera, které Mácha učil koncem šedesátých let na Fakultě
sociálních věd Karlovy univerzity. Mácha
patřil k těm, kteří byli odejiti z českého
akademického světa, v roce 1978 odešel
do Německa a patří k osobnostem naší
emigrace.
Nová práce se od dosavadních zcela
liší. Jde o Máchovy úvahy o osobnostech
českých dějin, především o T. G. Masarykovi, kterého glosuje velmi věcně a v krátkých charakteristikách vystihuje některé
jeho práce. S vědomím, že jde o základní
téma české filozofie, zaměřil Mácha pozornost na Českou otázku, v níž se Masaryk
dotkl postav národního obrození. Srovnává
postavení Palackého a jeho pojetí českých
dějin s pracemi V. V. Tomka, připomíná
úlohu Václava Hanky nebo P. J. Šafaříka.
U Masaryka si všímá jeho vztahu ke katolické církvi, se kterou se ovšem TGM rozešel
a to údajně po sporech svého vídeňského
učitele F. C. Brentana s Vatikánem. Autor se
vrací k Masarykově rodině, porovnává oba
naše první prezidenty, jak obstáli v dějinách
českého státu. Připomíná osud mužů října
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1918, jako byli Karel Kramář, Vavro Šrobár,
M. R. Štefánik i jiní, a poukazuje na to, jak
mezi nimi vyčnívá Masarykova osobnost.
Od myšlenek spojených s Masarykem
přechází Mácha ke Komenskému. Oceňuje
nový přístup k jeho hodnocení, který se
objevil v posledních čtyřiceti letech a to
v souvislosti se studiemi o tzv. alžbětinské
renesanci v Anglii. Osobité jsou jeho poznámky o tom, že Komenský kreslil roku
1648 švédskému generálovi mapy cest
do Prahy. Zajímavě líčí bitvu na Bílé hoře
roku 1621 i válečné postupy Albrechta
z Valdštejna po roce 1625 a přináší filozofický pohled na důsledky třicetileté války,
polemizuje s výkladem českých dějin Ernesta Denise. Naopak velmi si váží Josefa
Pekaře a lituje, že se za svého života nedočkal příslušného ocenění.
Dlouhodobý Máchův pobyt v Německu
se projevil v řadě poznámek, z nichž vyplývá
znalost německých přístupů k moderním tématům. Zamýšlí se nad boji o Těšínsko nebo
nad Sudety po roce 1918, úlohou Wenzela
Jaksche nebo Landsmannschaftem, který má
své sídlo v Mnichově jako již desítky let
i Karel Mácha. Přesto, že kniha má několik
hlavních částí – Tomáš Masaryk, Comenius,
Jan Hus, Slovensko – myšlenkami se vzájemně prolínají a vrací se k České otázce. Autor
zdůrazňuje Masarykovu filozofii: opustil-li by
český národ Husa, Komenského, Havlíčka,
ztratil by svou sebedůvěru.
Publikace je tedy souborem úvah filozofa nad českými dějinami. Pokud jde
o rozhovory, má takový ráz jen krátká část
zařazená na závěr, nazvaná O pravdě dějin,
v níž na otázky moderátora A. Jeřábka následují krátké odpovědi. Jaromír Kubíček
Mathias S c h m o e c k e l (Hg.): Das
Bild des Notariats seit der Frühen Neuzeit
Würzburg, Deutsches Notarinstitut 2012,
111 s., ISBN 978-3931199-22-7
Anotovaná publikace byla vydána
u příležitosti oslav 500. výročí vydání notářského řádu císaře Maxmiliána I. z roku
1512. Tento předpis byl, jak známo, zaveden Ferdinandem I. i do českých zemí.
Práce navazuje na nedávné zpracování dějin
notářství v evropském kontextu, na němž
se hlavní pořadatel anotované publikace
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Mathias Schmoeckel rovněž podílel (srov.
Schmoeckel, Mathias – Schubert, Werner
/Hgg./: Handbuch zur Geschichte des Nota
riats der europäischen Traditionen. Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte 12.
Baden-Baden 2009). Cílem výstavy, pro
niž byla kniha vydána jako katalog, bylo
představit notáře a notářství v obrazech, alegoriích a kritických karikaturách, přiblížit
novověkou právní úpravu notariátu, ukázat
chod notářského úřadu, produkty notářské
činnosti a notářské instrumenty.
Po prvé části, věnované notářskému
řádu z roku 1512, následují ukázky a rozbor jmenovacích listin pro veřejné notáře, vydaných císařem, papežem, posléze
i říšskými knížaty, říšskými univerzitami či
městy. Notářský řád byl z císařova pokynu
oficiálně publikován v německé a latinské
verzi Guttenbegovým pomocníkem a žákem Johanem Schöfferem v Mohuči. Práce
zachycuje i další vývoj právní úpravy notářství v německých zemích. Významnou roli
zde sehrál také francouzský zákon o notářství (La loi organique du notariat), který
byl podepsán Napoleonem ještě jako prvním konsulem již dne 16. března 1803 čili
25. ventôse XI. Francouzské právo inspirovalo v oblasti notariátu zákonodárce mimo
jiné ve Vestfálsku (1809), Bergu (1811),
Dolním Porýní (1822) a Bavorsku (1861).
V další části, nazvané Notářská praxe
do roku 2000, je pozornost věnována notářům, jejich činnosti a samosprávě. Vztah
k notářskému řádu z roku 1512 má dobově
blízký Portrét muže, resp. Portrét notáře,
od Quentina Matsyse z let 1510–1520,
který lze v originále shlédnout ve Skotské
národní galerii v Edinburghu. Portrétovaný notář tu stojí oděn v taláru nad stolem,
v pravé ruce drží brko a kříž, v levé složenou listinu, na stole nechybí kalamář. Pozadí tvoří oknem viditelná krajina se skalami.
Portrét je malován technikou olej na desce,
rozměry jsou 80 × 64,5 cm. Následuje celá
řada obrazů zachycujících různé notáře při
nejrůznějších činnostech, nechybí ale ani
budova Notářského paláce v Bologni, sídlo
notářského kolegia.
Závěrečná část knihy přináší výklad
o veřejné listině, notářských instrumentech
a formulářových sbírkách, jakož i o knižních komentářích notářského řádu z roku
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1512, mezi nimiž vyniká Thesaurus Notariorum z pera notáře Johanna Rudolpha
Sattlera vydaný v roce 1642. Lze uzavřít,
že iniciátorovi vydání této reprezentativní
publikace, tedy Spolkové notářské komoře,
se nepochybně podařilo touto formou přiblížit veřejnosti historii prastaré právnické
profese.
Stanislav Balík
Studie o rukopisech 40, 2010
Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie
věd ČR, v. v. i., Komise pro soupis a studium
rukopisů 2010, 376 s., ISSN 0585-5961,
ISBN 978-80-86495-77-4
Okrouhlý, už 40. ročník specializovaného a v našich poměrech výjimečného
kodikologického periodika Studie o rukopisech se objevil na knižních pultech teprve
v nedávné době, a tak je stále vhodné jej
přiblížit zainteresované veřejnosti. Jak již
bylo na stránkách ČMM referováno, v poslední době měli kodikologové a členové
Komise pro soupis a studium rukopisů
možnost připomenout si při příležitosti kulatých životních jubileí významné badatelské práce svých dlouholetých kolegů, totiž
Františka Hoffmanna a Anežky Vidmanové
(i když v jejím případě šlo bohužel o poctu,
již už osobně nezažila). K jubilantům se
v roce 2010 přiřadili i Jiří Kejř, dožívající se
nádherných 90 let, a Ivan Hlaváček, o desetiletí mladší. A tak předkládaný „jubilejní“
ročník pravidelné kodikologické ročenky
je zároveň výrazem respektu k badatelskému přínosu dvou posledně jmenovaných
i v této vědecké disciplíně.
Autoři publikovaných studií se tradičně orientovali především na období středověku, nechybějí však ani studie k mladšímu
období. Trojice autorů Stanislav Červenka, Jana Hrbáčová a Štěpán Kohout (tedy
kodikolog, specialistka na knižní malbu
a znalec staré hudby) předkládají čtenářům výsledky komplexního rozboru šťastně
„odkrytého“ středověkého misálu, který byl
sice uložen v knihovních fondech Vědecké
knihovny v Olomouci, ale až do roku 2005
jako neevidovaný. Jde o rukopis zřejmě
z roku 1354 či 1355, který vznikl v benediktinském opatství v Opatovicích nad
Labem. Z původně bohaté výzdoby zůstaly
sice zachovány jen tři iniciály, ovšem špič-
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kové úrovně, takže je nesporný jejich vznik
v pražské dílně, pracující u dvora Karla IV.
(rozbor navíc nasvědčuje tomu, že autor
výzdoby misálu byl zřejmě pomocníkem při
vzniku proslulého brevíře Liber viaticus).
Notace pak představuje přechod od původní métské k české rombické. Užité nápěvy
Gloria, evidentně vycházející z románské
a německé tradice, byly již v této době
obecně rozšířeny (což dokládají současné
dochované prameny olomoucké diecése).
Ačkoli neúplný, je tedy „objevený“ rukopis
ojedinělým dokladem české benediktinské
řádové liturgie a její hudební stránky.
Středověké období reflektují ještě další dvě studie. Zdeňka Hledíková se zabývá
otázkou autorství komentáře na Apokalypsu doktora Heřmana a naznačuje, jak se
u předchozích badatelů lišila identifikace
autora komentáře zmíněného biblického
textu, ačkoli šlo zjevně o osobu spjatou
s pražským univerzitním prostředím. Autorka dochází k přesvědčivému závěru,
že komentář nepocházel ani z pera mistra
a doktora Heřmana Schwaba, ani právníka
Heřmana z Prahy, ale mistra a doktora Heřmana z Winterswicku, který byl rektorem
pražské univerzity v roce 1378 a působil
na ní až do roku 1393. Jeho komentář musel vzniknout v 70. letech 14. století a z této
doby pochází také opis, dochovaný dnes
v rukopise, uloženém ve vratislavské univerzitní knihovně. Do této doby je nutné
klást podle autorčina zjištění i předlohu
mladšího opisu, dochovaného v jednom
z rukopisů cisterciáckého kláštera v Oseku
(dnes Národní knihovna v Praze).
Dana Stehlíková zaměřila svou pozornost na latinské rukopisy Herbáře Křišťana
z Prachatic, a to v konfrontaci s dochovanými
českými herbáři z první poloviny 15. století.
Při hledání textu původní verze Křišťanova
díla autorka naznačuje, že na základě stávajícího stavu poznání lze některé z rukopisů,
tradičně v této souvislosti uváděné, vyřadit,
naopak je ale podle výsledků jejího rozboru nutné přiřadit český herbář, obsažený
v lékařském sborníku Confundarium maius
augustiniána-kanovníka Matouše Berana
(dnes Národní knihovna v Praze), který se
výrazně shoduje se čtyřmi latinskými rukopisy, sepsanými ještě za Křišťanova života.

Z
Mladšího období se týkají dvě studie.
Zatímco Marta Hradilová se zabývá rekonstrukcí souboru rukopisů a prvotisků povodně českokrumlovských minoritů, které
se koupí a převodem z pozůstalosti dostaly
do držení Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze (celkově jde o osm rukopisů, šest
prvotisků a jednu postinkunábuli), Marie
Tošnerová se zaměřila na barokní sborník
kronik, uložený dnes v zámecké knihovně
v Mnichově Hradišti, patřící ale původně
k rukopisům, jež ve své knihovně shromáždil Tomáš Pešina z Čechorodu. Zmíněný
sborník obsahuje přepisy nejen národních
kronik (Bartoška z Drahonic, Přibíka Pulkavy z Radenína, Starých letopisů českých),
ale také dvou městských kronik raného novověku, totiž Mladé Boleslavi a Žatce, které
se už obě staly předmětem hlubší autorčiny
badatelské pozornosti.
Pod lakonicky znějícím názvem Poznámky k „českým typům akantů“ se skrývá
už druhé pokračování studie Viktora Kubíka zaměřené na uměleckohistorickou terminologii středověké knižní malby a konkrétně tedy na typologii akantové výzdoby
rukopisů. Jde o nesmírně důkladný rozbor
tohoto typu výzdoby rukopisů českého původu ze 14. a 15. století a z něho vyplývající
autorovu typologii. V. Kubík sleduje genezi a prameny jím určených čtyř základních
typů akantů v kontextu rukopisů západoevropských a italských a na druhé straně se zamýšlí nad jejich možným vlivem
na ornamentiku téhož druhu v mladších
rukopisech. Výsledky této rozsáhlé studie
a klasifikace jednotlivých typů akantové výzdoby se jistě uplatní v práci Komise pro
soupis a studium rukopisů při AV ČR.
V materiálové části sborníku je zařazen hodnotný Soupis rukopisů knihovny
piaristické koleje v Mikulově (dnes uložených
v Moravské zemské knihovně v Brně), který
zpracoval Přemysl Bar v návaznosti na předchozí soupisové práce Vladislava Dokoupila. Soupis byl doplněn o nové poznatky
o původu rukopisů a jejich místě v piaristické knihovně, neboť cesty, jakými se tyto
dostaly do Mikulova, byly mnohdy značně
komplikované (týká se to například rukopisů významných učenců řádu, působících
v jiných místech). Důkladný rozbor celku
46 rukopisů samých i dalších písemných
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materiálů piaristické provenience dovolil
například také určit některé dříve anonymní
autory.
Dále následuje obvyklá recenzní rubrika, v níž je ovšem na prvém místě zařazen
velmi cenný informativní přehled středověkých německých rukopisů v českých a moravských knihovnách zpracovaný kodikologem Stanislavem Petrem ve spolupráci
s germanistou Václavem Bokem. Německé
rukopisy ve velkých knihovních celcích
typu Národní knihovny v Praze a Vědecké
knihovny Olomouci, k nimž jsou k dispozici
důkladné tištěné katalogy, hodnotí autoři
pochopitelně jen souborně, zatímco z jiných knihoven – zámeckých a církevních –
upozorňují na konkrétní, mnohdy obsahově
velmi zajímavé jednotliviny. Tento přehled,
vycházející ze souborných soupisových prací Komise pro soupis a studium rukopisů,
tak zájemcům poskytuje unikátní informace,
nenahraditelné do doby, nežli bude revidován stávající soupis středověkých rukopisů
v našich zemích.
Okrouhlý ročník Studií o rukopisech
tedy zůstává zcela věren své tradici a přináší
zejména medievisticky orientovaným badatelům mnohé objevné poznatky.
Ludmila Sulitková
Libor M a r t i n e k (ed.): Evropská
dimenze české a polské literatury. Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavě ve dnech 10.–11. 11.
2010
Opava, Slezská univerzita 2011, 336 s., ISBN
978-80-7248-719-6
Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity se zásluhou doc. Libora Martinka soustavně věnuje výzkumu vzájemných vztahů české a polské literatury, jak
je zřejmé z jeho ediční činnosti od roku
1996. Svědčí o tom i nejnovější sborník
příspěvků, do kterého jeho organizátor
a editor publikovaných příspěvků dovedl
zapojit 27 odborníků ze slezských, moravských a polských akademických pracovišť.
Úvodní úvahu o zaměření konference
věnoval Jiří Urbanec ze Slezské univerzity
otázce, zda má ve svém vývoji zřetelnější
evropskou dimenzi česká nebo polská lite-
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ratura podle toho, jak v minulosti dovedly
přijímat nebo naopak vylučovat své vlastní
spisovatele. Podobně se zamýšlel Marek
M. Tytko z knihovny Univerzity Jagelonské v Krakově nad mezinárodním ohlasem
české a slovenské literatury, a to prostřednictvím sledování zastoupení spisovatelů
ve všeobecné polské encyklopedii.
Příspěvky ve sborníku jsou v zásadě
upořádány chronologicky. Starší období
zastupují převážně polské příspěvky. Magdalena Gawlak z Univerzity Opolské srovnávala českou a polskou milostnou lyriku ze
14. a 15. století pronášenou ženami. V kontextu porovnání překladů biblí v 16. století
hodnotil Piotr Baran Brestskou bibli. Poezii
autora 17. století M. K. Sarbiewského připomenula Danuta M. Lebioda. Latinskou
literaturou 17. století se zabývala Beata
Maria Gaj a připomenula díla J. Dubravia,
M. Henke, M. Koperníka nebo T. Pešiny
z Čechorodu. Do období první poloviny
19. století dovolila nahlédnout Magdalena
Bąk, když uvedla problémy spojené s výukou o polském romantismu. Artur Żywiołek se zabýval ohlasem dvousvazkového
díla M. Zdziechowského Byron i jego wiek
u českých myslitelů, jako byli K. H. Mácha,
K. Sabina, G. Pfleger Moravský, a u dalších
romantiků u nás, v Rusku a Polsku. Z českých badatelů se k dimenzi starší české
a polské literatury vyjádřila Michaela So
leiman pour Hashemi z Masarykovy univerzity a připomenula práce M. Kopeckého,
E. Petrů, J. Polišenského a dalších.
Avantgardním směrem z počátku
20. století byl kubismus, který se projevil
ve výtvarné, slovesné i hudební kultuře.
Martyna M. Lemańczyk se po teoretickém
pohledu na kubismus zaměřila na poezii
Tytusa Czyżewského a na prózy i výtvarné
dílo Josefa Čapka. Zatímco dílo uvedených
autorů se – pomineme-li společný umělecký
směr – neprolíná, v jiném příspěvku Agnieszka Baran uvažuje o společných rysech
v dílech autorů Františka Halase a Adama
Ważyka na základě výkladu jejich umělecké
tvorby. Evropské dimenze české historické
beletrie hledal Daniel Jakubíček. Cenný
je jeho přehled literárních kritiků tohoto
žánru od F. X. Šaldy až po současné autory.
Karel Komárek se vrátil ke svému tématu,
kterým je dílo Jaroslava Durycha, tento-
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kráte přehledem jeho cestopisných próz.
Podobně drobnější biografickou sondou
je pohled na dílo Bruna Schulze od Józefa
Olejniczaka.
Doktorandská práce Denisy Blahušové
z Univerzity Palackého o regionalismu v evropské literatuře poukázala na jeho rozdílné
chápání ještě v nedávné minulosti a na jeho
pojímání v některých evropských zemích.
Do regionálního oddílu je zahrnut také
příspěvek Malgorzaty Gamrat o osobitém
básníku Záolší první poloviny 20. století
Pawłu Kubiszovi; lze jen souhlasit, že by
si zmíněný autor zasloužil monografické
zpracování.
Největší zastoupení mají ve sborníku příspěvky o literatuře po druhé světové válce. Justyna Kościukiewicz se vrací
přehlednou prací k románu Žert Milana
Kundery. Brzy po vydání tohoto románu
v roce 1967 patřil jeho autor mezi tabuizované, v Polsku ovšem byly jeho romány
dostupné a literární kritika si jich běžně
všímala. V relativní úplnosti sleduje autorka
ohlas na Kunderovo dílo až do současnosti.
V dalším příspěvku podal Dariusz T. Lebioda obraz, jak se jeví Czesław Miłosz jako
evropský básník. Dílo polského nositele
Nobelovy ceny srovnává Lebioda s tvorbou M. K. Sarbiewského. Lenka Müllerová
se zamyslela nad českými edicemi prózy
C. Miłosze, když hodnotila poznámky jeho
překladatelů. Na základě konstatování, že
česká historická próza vyklidila po roce
1989 své tradiční pozice, se Aleksandra Pająk zaměřila na historické práce Vladimíra
Macury. Hodnotí dva jeho romány z konce
90. let, které pokládá za postmoderní zábavu z dějin, kdy samotná historie ustupuje
vztahu člověka a dějin, hry a pravdy.
V polštině vyšly eseje Tomáše Halíka z let 1997–2004. Jejich rozbor přinesl
Marek Bernacki, který je pokládá za jedny z nejzávažnějších textů vztahujících se
ke krizi náboženství v novodobé Evropě.
Dorota Bielec připomenula Středoevropské
osudy v románu Pavla Bracze Patriarchátu
dávno zašlá sláva (Brno 2003), když přiblížila česko-německé vztahy po roce 1945
popisované v románovém ději. Zajímavý
pohled básníka na problémy při překladech veršů z polštiny do češtiny přinesl
sám jejich autor Leszek Engelking. Oddíl

Z
o nové literatuře uzavírá pohled na tvorbu autorky literatury pro mládež Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel od Alicje Ungeheuer-Gołąb.
Libor Martinek zpracoval ohlas Fryderyka Chopina v české literatuře, v němž
doplňoval nebo opravoval mýty spojené
s tímto velikánem hudby. Tvorbu básníka a písničkáře Jacka Kaczmarského, zesnulého roku 2010, rozebrala na vybraných ukázkách Małgorzata Gajak-Toczek.
V posledním příspěvku reflektovala Pavla
Bergmannová tvorbu historika umění a režiséra Ingmara Villqista, považovaného
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za jednoho z nejvýznamnějších polských
dramatiků.
Soubor studií k polsko-českým vztahům v literatuře a umění naplnil zadání
konference jak v řadě zamyšlení směřujících
k dopadu národních kultur do evropského
prostoru, tak v rozboru tvorby významných
osobností. Je už samozřejmé, že sborník je
dobře edičně zpracován, každý příspěvek
má poznámkový aparát, seznam literatury,
anglický souhrn a klíčová slova. Za uspořádání konference a zpracování edičního
výstupu patří organizátorovi uznání.
Jaromír Kubíček
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Středověk a raný novověk
Knut G ö r i c h : Friedrich Barbarossa. Eine Biographie
München, Verlag C. H. Beck 2011, 782 s., ISBN 978-3-406-59823-4
Osud prvního štaufského císaře Fridricha Barbarossy se naplnil
10. června roku 1190, a protože se tak stalo ve vlnách maloasijské řeky
Salefu, jeho ostatky spočinuly na třech, Středoevropanům beznadějně
vzdálených místech. Jedna část byla uložena v blízkém Tarsu, druhá o tři
týdny později v Antiochii a zbytek, vlastně jen vyvařené kosti, v Tyru. Barbarossa sice zmizel z očí, ne však z mysli a jeho smrt kdesi na tajemném
Východě nepřestávala jitřit veřejné mínění, které si nejpozději v 16. století
udělalo jasno. Nyní již legendami opředený císař nezemřel. Pouze se znaven
nekonečnými spory ukryl před světem v lesnaté hoře, kde čeká na hodinu
návratu. A právě takto Barbarossu do svých pohádek zapracovali bratři
Grimmové, kteří svým současníkům dovolili snít a zapomenout na trpké
porážky za napoleonských válek, nejednotu i zánik Svaté říše římské národa
německého v roce 1806.
Památka spícího císaře byla vzývána v revolučním roce 1848 a ještě více po vyhlášení německého císařství roku 1870. Tehdy již nikdo
nepochyboval, že se podařilo naplnit odvěký sen a navzdory úkladům
nepřejících sousedů i římské kurie si německý národ konečně proklestil cestu ke státu „všech Němců“. Všeobecné nadšení zavládlo rovněž
v učeneckých pracovnách. Mnichovský profesor Johann Nepomuk Sepp
dokonce přesvědčil kancléře Bismarcka, že by bylo vhodné podporovat
archeologické vykopávky v Tyru. K upřímnému žalu všech vlastenců se
sice vrátil s nepořízenou, nicméně vhodná náhrada se našla v Kyffhäuseru,
kde byl 18. června roku 1896 před zraky veteránů z prusko-francouzské
války odhalen monumentální, 81 metrů vysoký pomník. Datum připomínalo
jednak Napoleonovu porážku u Waterloo, jednak den, kdy vítězný císař
Vilém I. triumfálně vstoupil do berlínských ulic. Jasnou řečí promlouvala
ke shromáždění i symbolika. Nad trůnícím Barbarossou se hrdě tyčila
jezdecká socha císaře Viléma, jenž si, ne bez jisté blahosklonnosti, nechal
přezdívat „Barbalanca“ (Bělovous).
Vilém stanul po Fridrichově boku i před někdejší císařskou falcí
v Goslaru, ale shodné scény, jen ve skromnějším provedení, se počítaly
doslova na tucty. Vilémovské Německo si Barbarossu přetvořilo k obrazu
svému, aniž by si někdo uvědomil, že dobově aktuální národní hodnoty
byly násilně vsazeny do kulis 12. století. Bez dlouhého vysvětlování stačí
odkázat na způsob, jak na Fridricha I. pohlíží české dějepisectví. Přestože
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jeho současník, milevský opat Jarloch, nešetřil chválou a velebil moudrého
císaře (sapiens imperator) za citlivé uspořádání přemyslovských záležitostí,1
čeští historikové již od dob Palackého s upřímným rozhořčením glosovali
zákeřné a zlomyslné intriky, které měly ohrožovat vnitřní jednotu českých
zemí. Jak ale nyní doložil Knut Görich, ve skutečnosti jen bezděky přešli
na pozice německého nacionalismu, jehož hodnoty, samozřejmě s opačnými
znaménky, zapracovali do národních dějin. Tak se zrodil bezmála erbovní
zlosyn českého národa, který údajně přivedl „český stát“ na pokraj katastrofy.2
Z dlouhého stínu 19. století však po celé generace nedokázala vykročit ani německá medievistika, jejíž mentální proměnu lze spojovat teprve
s přelomem tisíciletí, kdy zahájila otevřený a nápaditý dialog s poněkud
již vousatými modely výkladu národní minulosti. Právě takto můžeme
rozjímat nad objemnou prací, v níž se Knut Görich (1959), profesor
středověkých dějin na mnichovské univerzitě, pokusil vyrovnat s osudy
prvního štaufského císaře. Budiž dále vetknuto před následující řádky, že
on sám náleží mezi povolané a že koncepci jeho biografie předznamenala
nejen řada dílčích příspěvků, nýbrž i habilitační spis o správě veřejného
prostoru ve 12. století.3 Přinejmenším krátkou zmínku si zaslouží i to, že se
jen v posledních dvou letech objevily na knihkupeckých pultech hned tři
další Barbarossovy životopisy. Beztak úctyhodný soupis odborné literatury
v rychlém sledu doplnili Johannes Laudage,4 Ferdinand Opll5 a Pierre
Racine6. Můžeme tedy srovnávat.
Soustavný, desítky let trvající výzkum dokázal zaplnit většinu bílých,
nejasných nebo sporných míst Barbarossova života. Proto se Knut Görich
nepokoušel předstírat, že čtenářům předkládá zbrusu nový příběh. Raději
na sebe vzal úděl pozorného průvodce, jenž odhaluje dosud neviděné, či
spíše přehlížené souvislosti. Především ukázal, že německé dějepisectví
vytesalo Barbarossovi pomník žuly trvalejší, který nemá s jeho skutky
mnoho společného. Sotva se tedy divit, že osudům hlavního hrdiny předchází výlet po „místech národní paměti“ (Denkmalsenthüllungen, s. 11–25),
a příjemné překvapení čeká i v závěru, kde se neobjevuje obvyklé shrnutí,
neboť čtenář je pozván k prohlídce trosek, jež zbyly po světě romantických
snů a národního blouznění (Besichtigungen, s. 649–664).
1
Annales Gerlaci. FRB II, s. 481.
2
Pečlivý komentář podal K e j ř , Jiří: Böhmen und das Reich unter Friedrich I. In:
Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers.
Hg. A. Haverkampf. (Vorträge und Forschungen 40). Sigmaringen 1992, s. 241–289.
3
Görich, K n u t : Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und
politisches Handeln im 12. Jahrhundert. Darmstadt 2001.
4
L a u d a g e , Johannes: Friedrich Barbarossa (1152–1190). Eine Biographie. Regensburg 2009.
5
O p l l , Ferdinand: Friedrich Barbarossa. Darmstadt 20094 (první vydání vyšlo v roce
1990).
6
R a c i n e , Pierre: Frédéric Barberousse (1152–1190). Paris 2009.
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Knut Görich se proplétá nepřehlednou krajinou Barbarossova věku
s obdivuhodnou lehkostí, přičemž vtipné zkratky činí jinak dosti zevrubné
komentáře dobře srozumitelnými. Svižně pojaté úvahy však nejsou jedinou
předností díla. To nechává promlouvat dobové relace, jejichž dikce je bez
špetky jízlivosti poměřována s představami tradičně smýšlejícího dějepisectví. Ve vší slušnosti vedená rozprava ovšem u oprávněných výtek nekončí.
Nápaditý rozbor pramenů a literatury vybídl autora ke kladení otázek,
které občas zůstaly bez odpovědi, ale vždy přinejmenším naznačily, že by
se na Barbarossu a jeho dobu mohlo pohlížet jako na čítankový příklad
„konsensuálního výkonu“ panovnické moci (Konsensherrschaft).
Görichův Barbarossa není všemocným vládcem a hybatelem soudobého dění, nýbrž spíše prvním mezi rovnými, který se musí pohybovat
ve světě říšských knížat a do veřejných záležitostí může zasahovat jen se
souhlasem mocných. Sevřený rozhodovací prostor tak císaři vnutil úlohu
vrchního soudce s právem posledního hlasu. Zeměpanská moc začala nenápadně splývat s vymáháním cti, čímž se posunula z polohy osobní (honor
imperatoris) do říšsko-právní (honor imperii). Jistá zdrženlivost k starším
představám, jež ve Fridrichovi viděly prozíravého státníka moderního střihu,
však autorovi nebránila, aby si nevšímal zápletek, kdy se Barbarossa přece
jen vymanil z pout společenských závazků. Ve svůj prospěch tak dokázal
obrátit tragický rok 1167. Polní tábor před Římem sice zpustošila strašlivá
nákaza a Fridrich musel ve zmatku ustoupit na sever,7 nicméně dědictví
po zemřelých dalo posléze vzniknout državám štaufské ministeriality, které
přímo i nepřímo upevňovaly císařskou moc na říšské úrovni.
Obratně vedená diplomacie došla patřičného uznání, ale zajímavý
vyjednávací prostor Barbarossovi otevřela vlastně náhoda, která tak, dle autorova mínění, prokázala, že svorníkem říšského dění zůstávala pečlivě propletená soustava vzájemných slibů, sakrálních přísah a veřejných i tajných
dohod. Nakonec shodným způsobem je uspořádán i výklad, neboť čtrnáct
dále členěných kapitol sleduje chronologickou osou rytmizované vrstvy
a projevy panovnické moci. Těžko pak překvapí, že významný prostor byl
vyhrazen dvorským strukturám (Hof und Herrschaftspraxis, s. 145–220) a že
se Knut Görich opakovaně věnoval italským událostem z let 1158–1176.
Nejprve přiblížil vítězství nad Milánem roku 1158 a nepřiměřeně tvrdý
diktát míru z Roncaglia (Behauptungsversuche in Oberitalien, s. 283–323),
poté se musel vyrovnat s Fridrichovým poměrem k lombardským komunám
(Siege und Niederlagen in Oberitalien, s. 325–388), aby se posléze vrátil k postoji stolce svatého Petra (Kirchenspaltung und Kampf gegen Alexander III. ,
s. 389–440). Právě tak lze rozumět, proč pisatel chápe benátský (1177)
7
Dále viz H e r d e , Peter: Die Katastrophe vor Rom im August 1167. Eine historisch-epidemiologische Studie zum vierten Italienzug Friedrich Barbarossa. (Sitzungsberichte der
wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main XXVII/4). Stuttgart 1991.
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a kostnický (1183) mír jako předěl ve vztahu císařského dvora k jižnímu
dílu říšských držav (Rückkehr zum Konsens, s. 441–502) a souběžně jako
pokus nově rozměřit souřadnice štaufských zájmů za Alpami (Erweiterte
Handlungsspielräume, s. 503–548).
Görichův důraz na pravidla veřejného jednání a vystupování staví
císaře do poněkud nezvyklého světla a mohu-li soudit, domnívám se, že
tento směr úvah vzbudí na německé straně nesouhlas, možná i kritiku.
Připomeňme si ovšem, že se tak naplní jeden z předpokladů nezaujaté
vědecké práce. S přihlédnutím k seznamu literatury (s. 705–760), pečlivému rejstříku (s. 761–982), rozsahem skromným, přesto však účelným
poznámkám (s. 671–703), ale zejména k povaze díla samotného, neboť to
je stylizováno obratným perem a proloženo skvěle glosovanou obrazovou
a mapovou přílohou, můžeme rozjímat nad prací, která je více, než další
položkou v řadě…
Martin Wihoda
Petr J o k e š : Farní organizace na středověké západní Moravě
Brno, Matice moravská 2011, 184 s., ISBN 978-80-86488-83-7
Téma vývoje farní správy v období středověku není zajisté tématem
novým, stále přesto zůstává perspektivní oblastí historického zájmu. Leccos naznačuje už fakt, že základní studie Františka Hrubého z počátku
20. století si dosud ponechává svůj díl platnosti. Značného rozvoje doznalo
během plynulých desetiletí studium předhusitské farní správy a majetkového zázemí farností především v Čechách. Tato skutečnost je ovšem
bezpochyby ovlivněna nabízejícími se prameny, neboť pro pražskou diecézi
se dochovaly konfirmační a erekční knihy. Naopak Morava tento klíčový
pramen postrádá, což silně limituje možnosti poznání. Avšak ani pro české
prostředí bezezbytku neplatí, že by vývoj farní správy v období starším
než 14. století mohl být pokládán za vyřešené téma. Další posun poznání
může přinést archeologie,1 případně náročná excerpce diplomatického
materiálu. Právě poslední zmíněnou cestou se vydal autor recenzované
monografie Petr Jokeš.
I on v úvodu své práce zdůrazňuje dluh české medievistiky stran studia dějin církevní organizace ve středověku, který by chtěl pomoci zacelit.
Jokeš jako svůj cíl uvádí rekonstrukci farní, resp. kostelní (toto rozlišení
hraje v práci velkou roli) sítě a popis funkcí a dynamiky systému, tedy
jinými slovy určení role, jakou v systému farní správy hrály jeho jednotlivé články. Název knihy předesílá, že předmětem autorova zájmu bude
region západní Moravy. Toto teritorium Petr Jokeš úžeji vymezuje okresy
Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Jihlava. Takto vymezený prostor,
1
Viz např. Š t e f a n , Ivo – V a r a d z i n , Ladislav: Počátky farní organizace
v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha 2007, s. 33–54.
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zahrnující jak starou sídelní ekumenu, tak později kolonizované oblasti,
si Jokeš dále upravuje dle potřeby: zahrnuje například i oblast Dačicka či
Slavonicka, které podle stávajícího územněsprávního členění spadají už
do Čech, historicky ovšem náležejí k Moravě. Podobně opomíjí ty části
jihlavského a žďárského okresu, které náležejí do Čech. Logicky přitom
zdůvodňuje, proč nesleduje téma na prostoru vymezeném historicky, resp.
církevně-historicky, tj. v celém rozsahu brněnské diecéze či znojemského
arcijáhenství. Co se časového vymezení týče, Petr Jokeš opět logicky bere
za mezník svého výzkumu rok 1419 coby nástup husitské revoluce, která
do systému farní správy výrazně zasáhla.
Petr Jokeš si nejprve klade na první pohled fádní otázku, čím byla fara
na středověké Moravě, jak pojmu fara či farnost rozumět. Obecně přijímaná
definice, konstatuje Jokeš, klade důraz na soubor práv, udělovaných některým kostelům, především právo křtu, pohřbu či výběru desátků. Jokeš
ovšem upozorňuje na faktickou terminologickou nejistotu, která ve věci
v odborné literatuře vládne a inspirován polskou medievistikou poukazuje
na skutečnost, že skrze důraz kladený na právní aspekty dochází nevědomky
k upozadění pastorační role farnosti (cura animarum). Problematika farní
správy tak bývá v literatuře redukována jen na právní a majetkový faktor.
Jokeš přitom nechce zpochybňovat roli ekonomiky v procesu nárůstu počtu
kostelů, varuje ovšem trefně, že toto je pouze část skutečnosti, kterou je
třeba obsáhnout. Odmítá pouze zjednodušení středověké církevní správy
na jakési „podnikání v oblasti duchovní“. V tomto ohledu pak Jokeš konstatuje, že význam pozornějšího sledování pastorační funkce je dobře patrný
u kostelů, které do striktně pojaté sítě farní správy nepatřily, jako byly
například kostely klášterní. Zde pak nastává ten problém, že tyto sakrální
objekty sice do farního systému explicitně nepatřily, přesto reálně alespoň
některé z nich především ve starším středověku duchovní péči poskytovaly.
Ve zvoleném regionu lze poukázat například na benediktinské opatství
v Třebíči. Chceme-li si tedy učinit reálnou představu o podobě duchovní
správy ve středověku, je třeba brát i tyto objekty v potaz. Tímto je také
vysvětlen Jokešem kladený důraz na terminologii farní/kostelní síť. Jako
další závažný problém vidí Petr Jokeš otázku charakteru filiálních kostelů
a jejich vztahu ke kostelům farním. Tady podle jeho názoru opět selhává
rigidně právní optika, neboť ani tak významné události v životě středověkého křesťana, jakými byly například křest či pohřeb, nebyly vyhrazeny jen
a pouze farním kostelům. Prameny napovídají, že skutečnost byla mnohem
barvitější. Stejně tak ani stálá přítomnost kněze neznamená bez dalšího,
že daný kostel byl farním. Jokeš upozorňuje, že je třeba vnímat jemné
zabarvení a rozdíly v používaných pojmech sacerdos, plebanus či presbyter
na straně jedné a parrochianus či rector ecclesiae parrochialis na straně druhé.
Klíčovou částí knihy je oddíl, který by bylo možné nazvat mate
riálovým. Petr Jokeš zde na základě studia pramenů snáší soupis farních
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a filiálních kostelů, které lze na západní Moravě v období do roku 1419
identifikovat. Tyto pasáže jsou koncipovány jako alfabeticky řazený heslář,
což mimo jiné užitečně supluje chybějící rejstřík. Příslušné heslo pak obsahuje současný, případně historický název a lokaci obce, dataci, patrocinium,
stavebně-historické údaje o kostele, jména při něm působících známých
kněží, případně i další informace, jež prameny podávají. Jejich sdělnost
přirozeně ovlivňuje obsáhlost toho kterého hesla. Do výběru jsou přitom
zařazeny i lokality z různých důvodů sporné. Následně Petr Jokeš přistupuje
k analýze snesených dat. Dochází k důležitému závěru, že venkovské kostely
se v písemných pramenech objevují někdy až stovky let po svém vzniku.
Pro sledovanou oblast Jokeš reflektuje ve vytyčeném chronologickém rámci
úhrnem 231 kostelů a kaplí. Ohledně dynamiky procesu vzniku farní sítě
na západní Moravě náleží primát období let 1200–1250, která představují
kvantitativní vrchol. Období první poloviny 14. století se přitom na základě
dochovaných pramenů jeví jako doba prudkého propadu, přičemž doba
předhusitská opět vykazuje vzestup. Jokeš proto vznáší nabízející se otázku,
zda tento trend může něco vypovídat o ekonomické a sociální atmosféře
v českých zemích za vlády Jana Lucemburského. Sám ovšem přiznává, že
před vynesením konečného soudu je zapotřebí provést podobný výzkum
dynamiky vzniku kostelní sítě také v dalších částech Moravy a Čech.
Jokeš ve svém výkladu vhodně pracuje s tabulkami a grafy, na nichž
ilustruje své premisy i závěry. Snesená data také ukazují, že až do poloviny 12. století nelze o skutečné síti de facto hovořit. Jokeš ale kriticky
připomíná, že tento obraz vyplývá pouze z písemných pramenů, jejichž
množství je minimální. Je proto třeba zohlednit i výsledky uměleckohistorického a stavebně-historického bádání a především archeologie. Dobová
realita mohla totiž být mnohem bohatší, jen nebyla zachycena písemnými
doklady. Netušíme například, kolik mohlo v raně středověkých Čechách
stát dřevěných kostelů. Ve druhé polovině 12. století se síť kostelů zjevně
rozrůstá, evidentní je ovšem nadále koncentrace při významnějších centrech
(vznikly tak jakési aglomerace kostelů, vhodným příkladem je především
Znojmo), přitom se objevují první kostely, jež lze označit jako venkovské.
Rozmístění sakrálních objektů tak jde ruku v ruce s postupem kolonizace,
v odlehlých oblastech se kostely objevují zřídka. O skutečné funkční síti je
podle Jokeše možné mluvit po roce 1220, ani tehdy však vývoj neprobíhal
úplně rovnoměrně. Fundační aktivita 14. století byla přirozeně menší, v oblastech s velkou hustotou téměř minimální, kostely však přesto vznikaly.
Zmíněnou krizi po roce 1300 proto nelze považovat za paušální.
Petr Jokeš se v knize zabývá také děkanátním zřízením. Zaměřuje
se na oblast znojemského, bítovského, třebíčského, tasovského a části
tišnovského děkanátu, jež lze považovat za bezpečně doložené děkanáty
na západní Moravě počátku 15. století. Jokeš konstatuje nejistotu ohledně
hranic děkanátů i počtu kostelů, které zahrnovaly. Rámcově lze podle jeho
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výzkumů říci, že jak jednotlivé počty, tak i rozptýlení kostelů odpovídá
závěrům Zdeňky Hledíkové učiněným pro Čechy. Pro budoucí bádání Petr
Jokeš akcentuje taková témata jako určení velikosti předhusitských farních
obvodů, tj. počtu vsí do nich náležejících, jejich lidnatosti či docházkové
vzdálenosti farníků k příslušnému kostelu. Konkrétní podoba kostelní sítě
jako celku tedy zůstává nadále otevřenou otázkou, kterou bude nutno řešit
v širším měřítku a především interdisciplinárně.
Kniha Petra Jokeše o vývoji kostelní sítě na západní Moravě je podnětná především metodologicky. Na první pohled nepřináší převratná sdělení,
ale konstatuje a dokládá trendy svým způsobem očekávatelné. Nemělo by
však být opomenuto, že dosud tato práce nebyla provedena a právě Petr
Jokeš snesl na základě pečlivé práce pro existující hypotézy tzv. tvrdá
data, o něž se lze opřít. Jeho zásluhou má domácí medievistika představu
o dynamice procesu konstituování kostelní sítě v jedné historicky velmi
zajímavé části českého středověkého státu a v neposlední řadě také inspirativní vzor. Především upozornění na širší rozměr středověké duchovní
správy a zároveň na zúženou optiku dosavadního českého bádání tvoří
neopomenutelný, možná klíčový, přínos práce. Stejně tak Jokešův apel,
zda nemluvit spíše o kostelní než o farní síti, by si zasloužil přinejmenším
diskusi. Lze tak jen doufat, že Petr Jokeš najde se svou prací následovníky
v Čechách i na Moravě, kteří přinesou k jím nastíněnému obrazu další
střípky, jež stávající obraz potvrdí, modifikují, nebo třeba i vyvrátí.
Josef Šrámek
Michaela H r u b á : Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální
praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku
Praha, Argo 2011, 412 s., ISBN 978-80-257-0439-4
Pod atraktivním názvem, parafrázujícím ovšem skutečný historický
akt, totiž úmrtí a poslední pořízení bohaté žatecké měšťanky z počátku
17. století, se neskrývá populárně zaměřená, ale naopak ryze vědecká
publikace, což ostatně výstižně naznačuje její podtitul. Ten napovídá, že
se M. Hrubá zaměřila na postižení společensko-kulturní role ženy, lépe
řečeno měšťanky raného novověku, v co možná nejširším kontextu doby
a dostupných pramenů a toto vymezení činí z publikace nesporně v naší
historiografii zatím ojedinělý titul. Kromě pramenů autorka shromáždila
a prostudovala množství titulů relevantní zahraniční literatury, z nichž je
možné čerpat různé podněty a metodické impulzy i pro naše prostředí.
Inspirovala se antropologizujícími a mikrohistorickými přístupy, v bádání
o našich městech dosud málo využitými, a snažila se představit městskou
společnost „ zdola“, totiž z perspektivy jí vytvořeného konstruktu ženského
prvku, složeného ze životních příběhů a rolí mnoha dobových měšťanek,
vystupujících zřetelněji ze zkoumaných pramenů. Přitom je sympatické,
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že jde o genderově vyvážený pohled – jak sama říká, s plným vědomím
kolektivní mentality a paměti městského prostředí, tvořené muži.
Co se týče pramenné základny, musela tedy autorka podrobit detailní
analýze jak právní normy a tiskem vydávané návodné spisy, tak i úřední
knihy městské provenience z oblasti správní a soudní, které se ovšem,
jak známo, v jednotlivých městech typologicky dosti značně odlišují, což
je mnohdy na překážku komparace vytipovaných skutečností (například
v některých městech jde o absenci samostatných knih svatebních smluv,
inventářů pozůstalostí apod.). M. Hrubá vyšla z hloubkového studia
městských úředních pramenů sice jen z jednoho regionu, totiž severozápadních Čech, volba je ale opodstatněná z toho důvodu, že tento region
je historicky charakterizován vysokým stupněm urbanizace, a pramenů
ke zvolenému tématu a aktérům dobového dění je zde tedy nepochybně
více nežli v jiných prostředích. Jak ovšem ještě naznačím, pro dosažení
větší míry objektivizace nyní dosažených poznatků budou v budoucnu
nutné komparace v širším geografickém rámci.
Kapitoly založené na studiu výše zmíněných pramenných zdrojů tvoří
samozřejmě páteř celého výkladu, je však zároveň velmi důležité, že autorka
těmto kapitolám předeslala ještě kapitolu navozující českou mytologickou
tradici ve vztahu k ženám (jejich údajnou bojovnost až krutost) a v té
souvislosti se také vyjádřila k opodstatněnosti názoru tradovaného naší
moderní historiografií o jakési předčasné emancipaci renesančních žen.
V další kapitole pak přehledně zhodnotila stávající domácí i zahraniční
literaturu týkající se bádání v oblasti dějin žen a „gender history“.
Stěžejní kapitoly práce tak představují kapitola čtvrtá (Právní normy
a sociální realita v životě měšťanek) a pátá (Disciplinace a regulace v každodenním životě měšťanek), členěné do vhodně volených podkapitol, jejichž
názvy jsou zčásti odvozeny přímo z mluvy vlastních pramenů, přičemž
výklad je také vhodně obohacen jak přímými citacemi, tak interpretacemi
k tématu se vztahujících pramenných dokladů. Čtvrtá kapitola tedy rozebírá
možnosti žen jako pasivních i aktivních účastnic dobového právního života
primárně v oblasti rodinného a dědického práva, a to jak na základě starších právních norem magdeburského právního okruhu, jehož vyzařování
do zvolené oblasti bylo velmi silné a projevovalo se určitými zvláštnostmi
ještě i na prahu novověku (například ženská výbava gerade, počítající
ve znění magdeburské vikpildní knihy ze 14. století i litoměřického Extraktu
ze 70. let 16. století dokonce s držbou knih ženami, naproti tomu málo
dokladů o tzv. vdovské majetkové třetině), tak potom prvních kodifikací
městského práva Brikcím z Licska a Pavlem Kristiánem z Koldína.
Stálá konfrontace s uplatňováním těchto norem v praxi městských
soudů a z nich vzcházejících specifických písemností, je velkým přínosem
práce, přičemž praxe rovněž naznačuje, že v předbělohorském období
se pozice žen (a potomků) v dědickém právu upevňovala (a naopak

395

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

se odbourávaly původní instituty, které jejich pozici znevýhodňovaly).
Kapitola pátá staví konfrontaci práva a žité praxe na porovnání s názory
preskriptivní literatury, přičemž stranou neponechává ani jejich rozličné
akcenty vzhledem k náboženskému zaměření autorů. Základní struktura
je pojata ve třech hlavních životních cyklech, respektive životních rolích
a rozměrech ženy (panenství, manželství, vdovství) a zvláště cenné, a v naší
literatuře dosud vcelku nepojednané, jsou pak příklady aktivního působení
žen v kulturním i hospodářském životě měst (odkazy majetku na zbožné
a sociální účely, některé profese vykonávané ženami, respektive vdovami –
viz unikátní doklad v cechovních artikulích z Krupky z roku 1480 výslovně
umožňující vdově ujmout se do „roka a dne“ dílny po zesnulém manželovi
či mimořádné doklady z Loun z 20. let 17. století naznačující, že ženy se
ujímaly například profese vinopalek). Bohužel jen nesoustavné „vyhlédnutí“
za hranice zmíněných severozápadních a také středních Čech jako oblasti,
v níž se připravovaly ony zmíněné právní kodifikace, může přinášet některá
„neúplná“ tvrzení, která by bylo zapotřebí korigovat širším vhledem rovněž do novějšího bádání o moravských středověkých a raně novověkých
městech (významný okruh brněnského práva a jeho prolínání do Čech,
respektive rozsah jeho ustanovení ve zmíněných kodifikacích městského
práva, vzájemné ovlivňování obou právních okruhů, dlouhé trvání tradice
zahájených soudů i na jihomoravském právu, otázky kriminality a jejího
postihu zdaleka ne vždy drakonickými tresty, sociální rozměr těchto postihů,
otázky měšťanské cti, výzkumu měšťanských knihoven ad.).
Tyto poznámky však nic nemění na přínosu pojednávané práce, která sice nevyjadřuje výslovně přesvědčení o emancipaci raně novověkých
měšťanek, naznačuje však zároveň dostatečně plasticky, jak se rozšiřovaly
možnosti jejich samostatných aktivit. Závěrem M. Hrubá na základě svého
hloubkového výzkumu formuluje několik nejpodstatnějších životních strategií, které měšťanky mohly uplatňovat (strategie dobré pověsti, poctivého
vdání, profesních sňatků, kolektivní obrany ad.). Věřím, že se stanou inspirativními pro další bádání a verifikaci i v jiných oblastech Čech a Moravy.
Ludmila Sulitková
Daniela T i n k o v á : Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě
Praha, Argo (Edice Každodenní život, svazek 43) 2012, 670 s., ISBN 97880-257-0223-9
Publikace věnující se tématům v době osvícenství, zejména v oblasti
sociálních dějin, mají často v titulu či podtitulu pojem „zrození“ či „vznik“,
což jistě není náhodné, ale velmi dobře zdůvodnitelné a vzhledem k autorům knih též pochopitelné. Osvícenství je v oblasti religiozity a sociálního
působení státu totiž přinejmenším v Rakousku možno nazírat jako „revoluci
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shora“, již provádí hrstka osvícených s požehnanou podporou panovníka.
Vzhledem k tempu přeměn, které se v relativně krátkém časovém úseku
udály, jsou pojmy „zrození“ či „vznik“ zcela na místě.
Nejinak je tomu u obsáhlé publikace Daniely Tinkové věnované
problematice, jež je v českém historickém bádání téměř nezpracována.
Publikaci tvoří tři části, jež by mohly být samostatnými knihami: první
se zabývá politikou a idejemi vztahujícími se k populaci a otázce lidské
reprodukce vzhledem k zájmu osvícenské medicíny i státovědy. Druhá část
je věnována procesu medikalizace a profesionalizace porodnictví v Evropě
v druhé polovině 18. a začátku 19. století, tedy období, kdy se porodnictví
etablovalo jako samostatný obor. Třetí část představuje zúženou optikou
porodnictví v Čechách a především v Praze, kde autorka zdařile propojila
prostředí Lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity s realitou porodnického oboru velkoměsta na prahu moderní doby.
V první knize své publikace, jež tvoří filozoficko-historickou část
ke sledované problematice, autorka příhodně nastiňuje osvícenské populační teorie a stanovisko státu k populaci, zrod zdravotní policie a názory
významných osvícenských myslitelů spjatých s medicínou či státovědou,
zejména Johanna Petera Franka. Otvírá též velmi zajímavou debatu, vedenou tehdejšími osvícenci, o celibátu a nemanželských dětech, neboť
osvícenský stát glorifikoval manželství jako ideální společenskou instituci,
jež se dala plně zapojit do služeb státu. Vzhledem k tématu pokládám
za vhodný genderový pohled na osvícenskou společnost, zejména s ohledem na kameralistiku, zdravotní policii, medicínu a především porodnictví,
protože v tomto oboru nebyly ženy pouze objekty, ale na rozdíl od ostatních
lékařských subdisciplín též jednajícími subjekty.
Evropskou dimenzi má druhá kniha recenzované publikace, neboť
podává přehledný nástin profesionalizace porodnictví jako oboru v osvícenské Evropě (teritoriálně je založena především vedle české na německé
a románské jazykové oblasti), což je tematika v české historiografii téměř
nedotčená. V celoevropském měřítku pojednala Daniela Tinková pro
pojednávanou problematiku bezesporu důležitou oblast: vstup „mužského elementu“ porodníka-akušéra do dosavadního převážně „ženského“
babického oboru. Jako nesporný klad v nástinu významných evropských
porodnických škol a jejích základních rysů zde spatřuji skutečnost, že jsou
vedle sekundární literatury citována i dobová díla vynikajících osobností
oboru – předních lékařů, chirurgů a porodních babiček.
Završením evropské dimenze druhé knihy je případová (komparativní) studie o osvícenském porodnictví v Toskánsku, resp. ve Florencii, což
bylo autorkou zvoleno velmi vhodně nejen s ohledem na roli Toskánska
v osvícenské společnosti (je považováno za učebnicový model osvícenského
absolutismu) a univerzity ve Florencii jako centra vědění, nýbrž i zřejmě
proto, že Toskánsko bylo ve sledované době součástí habsburské říše,
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i když D. Tinková pojednala i období francouzské okupace a následného
restauračního režimu velkovévody Ferdinanda III.
Čtenářsky nejpřitažlivější a autorsky jistě nejobtížnější částí (tyto dva
znaky bývají často vzájemně podmíněny) je třetí nejrozsáhlejší část knihy
(s. 287–509) příznačně nazvaná parafrází citátu vídeňského porodníka
Johanna Raphaela Steidele „Mít oči na špičkách prstů“: báby a akušéři
v Čechách na přelomu 18. a 19. století. Daniele Tinkové se zde zdařilo
na základě velmi rozsáhlého studia archivních pramenů podat působivý
obraz každodennosti porodnické péče ve sledovaném období. Z metodologického hlediska je její postup ideální: nalezená fakta interpretuje
v souvislosti s podobnými případy, dobovými právními normami a jinými
druhy archivních pramenů, ve zde pojednané části především s protokoly
Lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Interpretovat
každodennost, zejména určitých skupin obyvatel (zde porodníků, porodních babiček, chirurgů a jiného lékařského personálu), je velmi obtížné,
protože archiválie vydávají svědectví pouze o sporných případech, tedy
zde ve sledovaném tématu o případech úmrtí rodiček, novorozenců či
nesprávných postupech v různých úředních instancích. Historik je tedy
prostřednictvím těchto pramenů informován o tom, „jak by to být nemělo“,
a teprve z analýzy situace a reprezentativních případů může usuzovat na to,
jak to „mohlo být“. Minimum ego-dokumentů v této době ztěžuje orientaci
v problematice; i když díky několika významným osvícenským osobnostem
„prosvítají“ přes stránky odborných knih osobní stanoviska a názory (Johann Peter Frank, Johann Dionys John, Johann Heinrich Gottlob von Justi,
Jan Antonín Jungmann, Johann Melitsch aj.). Při vyhodnocování různých
postojů jednotlivých dějinných aktérů pracovala autorka často metodou
diskursní analýzy: tedy proč tak lidé (jako subjekty či reprezentanti institucí) jednali, co bylo impulzem jejich postojů (často ekonomické důvody),
jakou roli hrála, zejména na venkově, dosavadní společenská hierarchie,
jakými prostředky se prosazovala nová opatření atd. Výsledkem je v jejím
podání plastický obraz „potýkání starého s novým“ a nástin zrodu nových
profesních a společenských struktur.
Vzhledem k tomu, že jsou v publikaci užívána pro české země česká
místní jména, bylo by vhodnější též užití českého označení Liberec místo
německého Reichenberg, i když o německém vlivu ve městě není pochyb
(s. 458). Zemský stavovský fyzik a protomedik v Brně se správně jmenoval
Michael von Valenzi (1728–1813). Pro vladaře Toskánska se užívá titul
velkovévoda, nikoliv arcivévoda; tento titul je spojen se zeměmi Horní
a Dolní Rakousy (s. 131). Záporem knihy je čtenářsky nejméně příznivé
umístění poznámek, které jsou na konci knihy, navíc číslovány po jednotlivých částech, takže zvídavý čtenář je nucen neustále hledat příslušný odkaz.
Zřejmě nedopatřením chybí v publikaci poznámkový aparát k úvodu, byť se
v textu úvodu čísla poznámek řádně nalézají. Formálním nedostatkem jsou
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chybějící zdroje u některých tabulek (např. na s. 478 a 479). Nesporným
kladem práce je množství vyobrazení, cenné jsou dobové ilustrace učebnic
porodnictví, budov porodnic či nemocnic, významných osobností oboru,
ale zejména vzácných anatomických modelů či „fantomů“, používaných při
výuce porodních babiček, porodníků a chirurgů.
Závěrem se vracím k pojmu „zrození“, který má vzhledem k tématu
skrytý jinotaj: mohu pouze konstatovat, že se autorce podařilo jej ve sledované problematice v plném rozsahu naplnit. Daniela Tinková přispěla
recenzovanou publikací ke zmapování dalšího „bílého místa“ v historickém
bádání, což je pro historika dnešních dnů velmi obtížné, ale samozřejmě
o to záslužnější. Její „trilogie“ o zrození porodnice v osvícenské Evropě
skýtá nevšední čtenářský zážitek zejména díky skutečnosti, že autorka prostě
umí psát, a spojuje tak v ideální rovině odborný text s poutavou četbou.
Zdeňka Stoklásková
*
Olaf B. R a d e r : Kaiser Friedrich II.
München, Verlag C. H. Beck 2012, 128 s.,
ISBN 978-3-406-64050-6
Nebývá zvykem, aby nakladatelský
dům (a to ani tak slavný a bohatý, jakým
C. H. Beck bezesporu je) uvedl v krátkém
čase na knihkupecký trh dvě tematicky
shodné práce. Ale nejen to. Oba spisy
vzešly z „jediného pera“, což znamená,
že s odstupem pouhých dvou let můžeme
opět přijmout pozvánku do dílny berlínského profesora Olafa B. Radera. A cestou se
můžeme oddávat pochybnostem, zda jsme
se náhodou nestali svědky záchvatu velikášství, jehož prapříčinu lze hledat v mistrovsky převyprávěném a čtyřmi dotisky ověnčeném příběhu „Sicilana na císařském trůně“
(dále viz ČMM 130, 2011, s. 159–164).
Ediční řada „Wissen“ má skromnější
formát, a protože je adresována spíše zájemcům, než poučenému publiku, výklad
zbytečně nepřetěžují spekulace nebo pochybnosti a struktura textu je podřízena
přehledné koncepci, nejlépe prosté časové
ose. Úvodní řádky tak přirozeně nemohlo
zaplnit nic jiného, než dětství a dospívání
(Kindheit und Jugend, s. 7–27). Obvyklé
úvahy nad původem, místem a datem narození ovšem tentokrát nahradily neotřelé
poznámky k dvojznačnému odkazu předků,
neboť Fridrich II. Sicilský se mohl hlásit

jak k sicilskému dědictví po matce, tak
k imperiálním ambicím dvou císařů, otce
Jindřicha VI. a děda Fridricha Barbarossy.
První kapitolu překvapivě uzavírá římská jízda roku 1220 a zavedeným
zvyklostem se vzpírají i následující úvahy,
které končí výpravou do Svaté země a jeruzalémskou korunovací roku 1229. Osudy
mladého císaře (Der junge Kaiser, s. 28–48)
však nejsou rytmizovány pouze mocenskými
souřadnicemi, byť vzpouru jihoitalských baronů a nepokoje v muslimy osazeném dílu
Sicílie nemohl autor minout mlčením. Přesto
si vyšetřil dostatek místa, aby připomenul,
jak Fridrich chápal císařský titul, proč se tolik
věnoval zákonodárné činnosti nebo že měl
slabost pro dámskou společnost.
Šťastná Fridrichova léta (Auf der Höhe
der Macht, s. 48–71) spojil Olaf Rader s rokem 1231, kdy vstoupil v platnost nový zákoník. Ten sice neměl v Evropě srovnání,
nicméně jak autor vhodně upozornil, jeho
články platily především v sicilském království (Constitutiones Regni Sicilie), neboť
za severními hřbety Alp se říšská knížata
opakovaně dovolávala dvou velkých privilegií (zlatých svobod) z roku 1220 a 1232.
O někdejším císařově sebevědomí vypovídají
rovněž zlaté, podle antického vzoru ražené augustály, jež nesly Fridrichův portrét.
Velkoryse rozvržené zakladatelské dílo dalo
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vzniknout také univerzitě v Neapoli (1224),
která měla vychovávat věrné úředníky. A aby
si nikdo nedovolil zapochybovat, kdo v zemi
rozhoduje, pokryly (zejména) jihoitalskou
půdu na tři stovky kastelů, jejichž počet ještě
vynikne vedle jediné nové katedrály v Altamuře (1232). K Fridrichovu světu patřila
i na svou dobu jedinečná knihovna, která
obsahovala jak díla kratochvilné povahy, tak
spisy filozofické, lékařské nebo alchymistické. Nakonec u císařského dvora se zdržoval
proslulý učenec Michael Scotus, jehož Dante Alighieri podezříval z nekalých znalostí
(odtud přezdívka „Il Merlino di Sicilia“  ),
nebo matematik Leonardo z Pisy, známý
dnes spíše jako „Fibonacci“.
Fridrichova knihovna padla roku 1248
do rukou Parmských a spolu s ní zmizela
nejen řada děl sicilské básnické školy (scuola peotica siciliana), jež vložila do pokladnice evropské kultury sonet, nýbrž i výpravný
spis u sokolničení (De arte venandi cum avibus). Tehdy se již císař utápěl v nekonečných sporech s lombardskými komunami
a římskou kurií (Endlose Konflikte, s. 71–90).
První neshody se sice objevily v roce 1227,
bez nadsázky osudová krize však vypukla
roku 1235, kdy se Fridrichovi vzepřel syn
Jindřich [VII.]. Právě tragický spor autora
vybídl k zamyšlení nad hodnotami, jimiž
se řídily císařem ovládané državy. Zdá se,
že zatímco říšská knížata vyznávala kulturu veřejného pokání (deditio), Fridrich lpěl
na přísném výkonu práva (rigor iustitie),
který platil v sicilském království. Proto syna
odsoudil k doživotnímu žaláři, což veřejné
mínění na severní straně Alp přijalo s rozpaky a tichým nesouhlasem.
Vleklé války na souši i na moři přetěžovaly příjmy sicilského království. Poslední
dekádu Fridrichova života tak vroubí zbytečná vítězství a bolestné ztráty (Das Scheitern, s. 90–104). Po druhé exkomunikaci
roku 1239 sice přiměl Inocence IV., aby
vyměnil vatikánský palác za ochranu francouzského krále, nicméně krutě vymáhané
daně a netečný postoj k utrpení druhých
pročesaly řady jeho přátel a obdivovatelů.
Nespokojence na italské i říšské půdě nadto
povzbudil lyonský koncil, který roku 1245
rozhodl, že říše již nemá císaře. Náhlou Fridrichovu smrt 13. prosince roku 1250 tak
nejeden ze současníků přijal s ulehčením.
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Císařovy ostatky spočinuly po boku
rodičů v palermské katedrále, a přestože
se každý mohl přesvědčit, že porfyrový
sarkofág není výmyslem, památka zvěčnělého vládce začala žít vlastním životem
(Friedrich in der Erinnerungen der Nachwelt,
s. 104–116), k němuž patřili i vcelku úspěšní dvojníci. Nejznámější z nich, Tille Kolup,
byl upálen před branami města Wetzlaru
roku 1285. Záhy vstoupil do bájí a jeho příběh v 16. století splynul s osudy Fridricha
Barbarossy. Zásluhou Jacoba Burckhardta
si vysloužil nálepku nepochopeného zvěstovatele italské renesance. Fridricha si přivlastnil i německý nacionalismus, což ovšem
nijak nevadilo Italům, kteří v první polovině
13. století našli blažený věk, kdy se Evropě
(Německu) vládlo z Itálie (Sicílie).
Druhý život císaře Fridricha vypovídá hlavně o dobově sdílených hodnotách
a časech, kdy historikové hledali legitimitu
soudobého dění v minulosti. Vymaníme-li se z nánosu národních předsudků tak,
jako se to podařilo Olafu B. Raderovi, můžeme snad porozumět „Sicilanovi“, který, ač
ověnčen císařským titulem, nikdy neopustil
Středomoří. S přihlédnutím k střídmému,
nicméně poučenému soupisu pramenů a literatury (s. 123–125), účelnému rejstříku
(s. 126–128), časové tabulce (s. 117–119)
a genealogické příloze (s. 120–121) můžeme uzavřít, že se ke čtenářům dostává
rozsahem sice nevelký, myšlenkově však
inspirativní spisek.
Martin Wihoda
Roman L a v i č k a – Robert Š i m ů n e k : Páni z Rožmberka 1250–
1520. Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia
ve středověkých Čechách
České Budějovice, Veduta 2011, 340 s., ISBN
978-80-86829-70-8
Roman L a v i č k a
–
Robert
Š i m ů n e k : Městský farní kostel
ve středověkých Čechách. Trhové Sviny
1280–1520
České Budějovice, Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích 2011, 176 s., ISBN 978-80-85033-30-4
Autorský tandem Robert Šimůnek –
Roman Lavička v minulém roce obohatil
fond jihočeského historického bádání o dvě
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spolu související monografie, z nichž obsáhlejší, vydaná u příležitosti čtyřsetletého výročí zániku rodu pánů z Rožmberka, podává široce rozvinutý výklad o každodennosti
i výjimečných momentech rožmberského
dominia, zatímco útlejší publikace je detailní sondou do života jedné farní lokality.
Kniha Páni z Rožmberka již svým druhým podtitulem Kulturněhistorický obraz
šlechtického dominia ve středověkých Čechách
naznačuje zvolené vymezení, které klade
důraz především na „kulturněhistorický rámec dějin rodu se snahou o rekonstrukci vztahů
a principů v pozadí“ (s. 13). Publikace je rozdělena do dvou částí. První z nich, jejíž název se shoduje s podtitulem knihy, podává
v devíti kapitolách tematicky strukturované
dějiny rodu, zatímco stejný počet kapitol
druhé části, pojmenované Kostel a kostelní
okrsek jako sociální prostor, představuje „sondu do sociálních dějin na dominiu“, jež má
čtenáře prostřednictvím všedních i neobvyklých příběhů „vtáhnout do děje“ (s. 13).
Zpočátku se kniha věnuje zakladatelům rodu, rožmberské reflexi předků a dílu
Václava Březana. Dále autoři podávají precizní soupisnou formou chronologický přehled genealogie pánů z Růže a jejich spříznění s dalšími panskými rody. Podobným
stylem jsou vylíčeny i rozrůstání a proměny
jihočeské domény. V následující kapitole
je čtenář obeznámen s významnými úřady
a církevními beneficii, jichž členové rodu
dosáhli. Zvláštní pozornosti se dostalo i dodnes nevysvětlené „záhadě“ ústupu Rožmberků z klíčových správních funkcí za vlády
Jagellonců a v počátcích habsburského panování. Výklad o sňatkové politice je zpestřen uměleckohistorickými rozbory několika
příkladů vizuální deklarace příbuzenství.
V obsáhlé kapitole Hrady a rezidence věnují autoři pozornost každodennosti na středověkém hradě a také architektonickým
specifikům rožmberských fortifikovaných
sídel (např. neobvyklé koncepci dvojího
jádra, s. 68). Následně je čtenář uveden
do dějin řeholních konventů na dominiu
i v jeho okolí a bez pozornosti nezůstávají ani italská studia mladých Rožmberků.
Další stránky jsou věnovány dobovému
školství, liturgii a knihovnám. První část knihy autoři ukončili výkladem o profánních
a sakrálních pilířích panské legitimizace,
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o rodové paměti či o trendech v používání
oblíbených křestních jmen. Drobným nedostatkem koncepce knihy je na tomto místě
opakování výkladu o legendárním zakladateli rodu Vítkovi, o příbuzenství s rodem
Orsini a o dělení růží (1. kapitola, s. 15–16,
a 9. kapitola, s. 130).
Druhou část knihy uvozuje definice
pojmu „sociální prostor,“ což je dle autorů „jeden ze základních rámců, pomocí něhož
se pokoušíme o rekontrukci obrazu zmizelého
světa a jeho sociálních vazeb“. Právě studium
kostela jako společenského prostoru je dle
autorů ideální sondou do sociálních dějin
rožmberské domény (s. 143). Následující
kapitola stručně líčí vznik a vývoj farní sítě,
děkanátů a arcijáhenství v oblasti. Rituál
uvádění kněze k beneficiu je ilustrován
převyprávěním unikátního pramene k tématu – notářského instrumentu o uvedení
nového plebána k faře v Kájově z roku 1425
(s. 148). Prostor je dán i osobním příběhům
kleriků a jejich dílu (farní knihovny, přestavby kostela). Stranou pozornosti nezůstaly ani angažovanost cechů na liturgickém
životě fary, krumlovská božítělová procesí
a církevní soudní spory. V krátké kapitolce
Kostely a hřbitovy: svět živých a mrtvých je
čtenář poučen o posledních věcech dávných předků a je mu nabídnut k posouzení markantní rozdíl ve vnímání smrti,
pohřbu a hřbitova tehdy a dnes. Následně
přichází ke slovu pohled dějin umění a architektury. Vyčerpávajícím počtem příkladů
autoři ilustrovali problematiku funkčních
fortifikačních prvků a módních militární vizualizací. Poslední kapitoly jsou věnovány
předpokládané rožmberské stavební huti,
financování projektů a regionálním stavebním zajímavostem.
Závěr v podobě Bibliografické poznámky se vyjadřuje k vědeckým zpracováním
rožmberského tématu posledních dekád,
hodnotí kombinaci interdisciplinárních
přístupů recenzované publikace a odpovídá na otázku, proč byla stranou ponechána
komplikovaná problematika rožmberských
měst. Poslední část práce tvoří poznámkový
aparát, soupis pramenů a literatury, seznam
početných, v textu tematicky rozmístěných
vyobrazení, rejstřík jmen osobních a místních a anglické shrnutí.
∗∗∗
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Publikace Městský farní kostel ve středověkých Čechách je rozdělena do čtrnácti
kapitol včetně úvodu a závěru. Tematicky uspořádané stati se věnují především
kombinaci pohledů historie a dějin umění.
Tématem sondy je historie a stavební vývoj městského farního kostela v Trhových
Svinech. Odbočky výkladu pak směřují například k sociálním dějinám městské obce.
Úvod představuje použité interdisciplinární metody i druhy pramenů a stručně nastiňuje situaci v lokalitě spolu s její
integrací do širších správních struktur.
Další přehledové kapitoly pak líčí historii
a stavební vývoj městečka. Čtenář je seznámen s nejstaršími písemnými zmínkami o kostele, s jeho začleněním do církevněsprávních struktur i s fázemi stavebních
úprav objektu. Následný výklad osvětluje
farní hospodářství, jeho správu a liturgický provoz. S donátory spojená výzdoba
je nahlížena coby prostředek rodové prezentace a paměti. Nevytěžený nezůstal ani
potenciál kamenických značek a shodných
detailů, jenž umožňuje rozkrýt propojení
trhovosvinenského kostela s dalšími sakrálními objekty v oblasti. V kapitolce Faráři
má čtenář možnost seznámit se s prameny
ke studiu kariér farního kléru a s několika konkrétními trhovosvinenskými faráři.
Otazníkům ohledně dvojí kaple či přístavby
pevnostní věže, jež dobře ilustrují zásady
a omezení interdisciplinárního přístupu
k tématu, bylo vyhrazeno místo v závěru
publikace. Vedle zhodnocení vlastní práce
autoři naznačují další možnosti studia dějin
fary, jaké nabízí například dobré dochování
pramenů k tématu sociálních dějin kostela
v raném novověku.
Práce je formálně uzavřena soupisem
literatury, seznamem archivních fondů,
rejstříkem osobních a místních jmen a anglickým shrnutím. Textový celek autoři ilustrovali téměř třinácti desítkami fotografií,
rozmístěnými v příslušných kapitolách.
Ondřej Vodička
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Pavel S o u k u p – Jaroslav S v á t e k a kol.: Křížové výpravy v pozdním
středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010,
246 s., ISBN 978-80-7422-055-5
Kniha vlastně představuje sborník
16 autorských příspěvků českých, francouzských, německých, rumunských a anglických
historiků, jež byly většinou předneseny
v rámci česko-francouzských konferencí mezinárodního projektu Pozdní křížové výpravy: střety mezi konfesemi ve 14.–15. století
v letech 2006–2009. Redakce sborníku se
ujali dva medievalisté z mladší generace,
kteří sami studovali nebo pobývali na stážích
v zahraničí, a dostali se tak do bližšího styku
se zahraničními historiografiemi.
Po úvodu obou redaktorů objasňujícím zaměření knihy na pozdní křížové výpravy podle tzv. „pluralistické“ koncepce
na rozdíl od koncepce „tradicionalistické“,
zahrnující pouze klasické křížové výpravy
pořádané s cílem osvobození Jeruzaléma
v letech 1095–1291, následují jednotlivé
příspěvky rozdělené do pěti hlavních částí.
Jak uvádějí oba redaktoři v úvodu, z těchto
pěti částí věnovali dva oddíly bohemikální
tematice, neboť v bohaté mezinárodní literatuře o křížových výpravách zaznamenali
malý zájem o kruciáty proti husitům. Podle
vyjádření obou redaktorů právě „pluralistická“ koncepce uznávající za křížové výpravy všechny, jež především vyhlásil papež,
umožňuje široké mezinárodní zkoumání
všech křížových výprav od konce 13. až
do 16. století proti Turkům, nevěřícím či
kacířům.
První „evropský“ blok příspěvků
Strategie války s nevěřícími otevírá článek
francouzského historika Jeana Richarda
Kyperské království a strategie křížových
výprav. Příspěvek se zabývá úlohou Kypru v plánech křižáckých tažení jako místa
vylodění křižáků a připomíná rovněž tažení
z okolí císaře Karla IV. známého kyperského krále Petra I. v roce 1365 proti egyptské
Alexandrii. Následující příspěvek Philippa
Contamine Východ a Západ podle Philippa
de Meziéres (kolem 1325–1405) rozebírá
znalosti Východu tohoto spisovatele a kronikáře, kancléře kyperského krále Petra I.
z Lusignanu (vládl 1359–1369) a vychova-
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tele a rádce francouzského krále Karla VI.
Tyto znalosti nebyly malé, kromě Kypřanů
a Řeků měl Philippe de Meziéres povědomost o křesťanských Arménech, Gruzíncích,
Koptech a Etiopanech, dále o nestoriánech
a maronitech, chybně pak o Indech a Núbijcích. Sám navrhoval za účelem osvobození
Jeruzaléma založení nového řádu rytířů
Utrpení Ježíše Krista. Opět je tu dotčeno
úsilí kyperského krále Petra I. o zorganizování křížové výpravy na osvobození Jeruzaléma, přičemž se tento panovník obrátil
osobně o pomoc do říše, Anglie, Francie,
České a Polské koruny. V podstatě řečnickou otázku si položil Benjamin Weber
v článku Existovaly v 15. století papežské
projekty křížových výprav? Zodpověděl ji
kladně zejména u papežů Evžena IV., Kalixta III. a Pia II., z nichž první dva vyslali
na podporu křížových výprav proti Turkům
jako velitele (!) vojsk své legáty na moři
i na souši (tak zahynul nám známý legát
a kardinál Giuliano Cesarini v bitvě u Varny
10. listopadu 1444) a posledně jmenovaný
papež Pius II. se dokonce osobně křížové výpravy na jejím začátku v roce 1464
v Anconě zúčastnil. Následující papežové
Pavel II. (toho podle autora zaměstnávala
především válka s českými husity, myslí
ovšem krále Jiřího z Poděbrad), Sixtus IV.
a Inocenc VIII. již jen podporovali výpravy
světských panovníků. Dan Ioan Muresan rozebral v příspěvku Kardinálské kolegium jako
„generální štáb“. Křižácké plány z let 1464–
1469 a kardinál Bessarion plány křižáckých
projektů pocházející jednak od kardinála,
nikájského arcibiskupa a konstantinopolského patriarchy Bessariona (původem
z Trapezuntu) z roku 1464, jednak od španělského biskupa z Calahorry Rodriga Sáncheze de Arévalo z roku 1469. Druhý plán
biskupa de Arévala byl v podstatě reakcí
na plán protitureckého koncilu a kruciáty
českého utrakvistického krále Jiřího z Poděbrad z let 1462–1463 a 1467 a mířil
proti moci koncilu ve věci reformy církve
i jeho organizaci protiturecké výpravy, tu
naopak přisoudil papeži a kardinálskému
sboru (s. 53).
Druhý oddíl Křížové výpravy proti husitům otevírá článek Birgit Studt Obrana víry
a reforma církve v protihusitské propagandě
papežství a koncilu. Autorka přibližuje for-
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my boje s husity, vedeného nejen vojensky
a s kacíři v samotné říši, ale i snahou o reformu církve; všechny způsoby boje byly
realizovány s pomocí legátů a latere Brandy da Castiglione (1421, 1422), Henryho
Beauforta (1427) a Giuliana Cesariniho
(1431). Pavel Soukup v příspěvku Bible
a násilí za válek s husity poukázal na prakticky stejné využití bible u husitů i katolíků,
v použití nejbrutálnějších biblických citátů
(např. o rukou posvěcených krví nepřátel)
si byli rovni jak táborité, tak někteří katoličtí
kněží. Jaroslav Svátek přiblížil v následujícím textu „Návod jak vést válku proti českým heretikům“. Příběh jednoho nezdařeného
protihusitského projektu plán burgundské
křižácké kruciáty diplomata a cestovatele
Guilleberta de Lannoy (navštívil Čechy
v roce 1414), rádce burgundského vévody
Filipa Dobrého z roku 1428.
Třetí blok příspěvků Křižácká bojiště
v Evropě a ve Středomoří zahajuje více méně
virtuální článek německého historika Wernera Paraviciniho Gaston Fébus v Prusku.
Rytířské dobrodružství ve 14. století. Autor
vypráví možný (nikoliv skutečný) průběh
pruské rejzy Gastona III. řečeného Fébuse,
hraběte z Foix z jižní Francie v roce 1357,
přičemž připomíná i největšího evropského
rytíře, českého krále Jana Lucemburského
(s. 113–114). Obdobně Jacques Paviot přináší přehled života a bojů francouzského
dobrodruha a maršála Jeana le Maingre,
řečeného Boucicaut (Boucicaut a křížová výprava. Rytířské putování na přelomu 14. a 15.
století  ). Boucicaut válčil na území od Francie, Španělska, Nizozemí, Itálie a Anglie až
po Uhry (proti moravskému markraběti,
zřejmě Joštovi, v roce 1388), Nikopol, Kypr,
Přední Východ, Konstantinopol a čtyři podniknuté rejzy do Prus. Francouzský bohemista Olivier Marin v článku Obraz turecké
hrozby v díle „Putování k Svatému hrobu“
od Jana Hasištejnského z Lobkovic (1493) podává zprávu tohoto katolického cestovatele
o turecké expanzi na Balkán a o hranicích
křesťanských států, především Benátské
republiky v Zadaru, Dubrovníku, Kotoru,
Budvě, Skadaru, Koroně aj., a vyzvedává
boje johanitů na Rhodosu a v Bodrumu.
O snaze benátských aristokratických rodů
vytěžit politický kapitál z financování obrazů malíře Vittore Carpaccia pojednal
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Bernard Doumerc v článku Obraz křížové
výpravy v díle Carpaccia – pokřivený duševní
svět (Benátky, přelom 15. a 16. století).
Opět bohemikální oddíl příspěvků
Turecké nebezpečí a plán Jiřího z Poděbrad
otevírá článek Františka Šmahela Antonio
Marini z Grenoblu a jeho „Memorandum“
o nutnosti protiturecké aliance. V něm autor stručně přibližuje život francouzského
vynálezce a podnikatele Antonia Mariniho
a jeho první projekt protiturecké kruciáty
v Memorandu z roku 1462. Srovnává jej
s jeho pozdějším návrhem Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu z roku
1463, jež na první místo klade vytvoření
shromáždění (unie, parlamentu) panovníků
a soudu a samotnou protitureckou kruciátu
odsouvá do pozadí zmínkou v preambuli.
Přílohou tohoto článku je překlad latinského „Memoranda“ Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkovi,
v němž se scholasticky vypočítávají předpoklady kruciáty. Vztahy mezi francouzským
králem Ludvíkem XI. a českým králem Jiřím
z Poděbrad osvětlil Jean-Francois Lassalmonie v příspěvku Ludvík XI., Jiří z Poděbrad a křížová výprava, zvláště se soustředil
na uzavření spojenectví 18. července 1464
a jednání v letech 1462, 1466 a 1467; autor
ovšem nezmiňuje poselstvo Lva z Rožmitálu z let 1465–1467. V článku Deník panoše
Jaroslava o poselstvu z roku 1464 jako historický pramen k plánu protitureckého tažení Jiřího
z Poděbrad rozebral Martin Nejedlý známý
český pramen zejména s důrazem na zprávy
o jednání poselstva Albrechta Kostky z Postupic a Antonia Mariniho s francouzskými
rádci krále Ludvíka XI. a pozorování cizích
zemí. Panoš Jaroslav zaznamenal jak spor
českých diplomatů s francouzskými rádci
o oprávnění návrhu sjezdu evropských
panovníků bez podpory papeže a císaře,
tak s kališnickou skepsí psal o uchovávání
a ukazování relikvií.
Celý sborník uzavírá pátý oddíl s jediným závěrečným článkem anglického historika Normana Housleye Křížové výpravy
v letech 1450–1650: mobilizace a paměť. Problematiku mobilizace, tj. křížové výpravy
jako živého prostředku, a paměti, tj. křížové
výpravy již jako historie, porovnal na přístupu papeže Pia II. jako svolavatele ještě
shromážděné křížové výpravy v roce 1464
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a anglického historika Thomase Fullera
a jeho díla Dějiny svaté války z roku 1639,
ve kterém již autor pojednal o křížových
výpravách jako o záležitosti minulosti. Závěr
knihy vyplňuje francouzské resumé, medailonky autorů, zdroje vyobrazení a rejstřík.
Sborník příspěvků z mezinárodních
česko-francouzských konferencí o pozdních
křížových výpravách si zaslouží pozornost
ze dvou důvodů. Za prvé názorně ukazuje,
že historie je jenom jedna: to, o čem píšeme
my čeští historici, o tomtéž ze své perspektivy píší francouzští a jiní zahraniční badatelé.
Za druhé jde o samotnou skutečnost, že
tak jako mezinárodní veřejnosti přinesly
výsledky projektu francouzské konferenční sborníky, tak české odborné veřejnosti
aspoň některé výsledky konferencí o začlenění českých dějin do dějin evropských
přinesla tato kniha.
Jiří Jurok
José Eloy Hortal M u ñ o z : Los asuntos de Flandes. Las relaciones entre las
Cortes de la Monarquía Hispánica y de los
Países Bajos durante el siglo XVI
Saarbrücken, Editorial Académica Española
2011, 396 s., ISBN 978-3844338263
Problematika povstání v Nizozemí ve druhé polovině 16. století se těšila
značné pozornosti moderní evropské historiografie po celé 19. a 20. století. Existuje rozmanitá plejáda prací zabývajících se
tímto tématem z per domácích holandských
badatelů i jejich zahraničních kolegů. Společným východiskem těchto prací až hluboko do 20. století se stalo historiografické
paradigma 19. století. Nemalá část historiků,
počínaje Robertem Fruinem, účelově promítala do raně novověkých dějin Nizozemí nacionální hledisko vlastní národním
státům formujícím se v 19. století a činila z něj určujícího hybatele historického
dění i samotného konfliktu. V duchu této
nacionalistické vize bylo povstání v Nizozemí chápáno jako boj za zachování starých
výsad proti cizí moci, představované habsburským Španělskem. Tito a jiní dějepisci
se zaměřili také na konfesionální aspekty,
jichž při výkladu dějin někdy nekriticky či
účelově využívali. Část z nich kvůli obecným sympatiím vyzdvihovala roli a působení kalvinistů, jejichž vyznání bylo spojováno
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s národním bojem proti katolicismu strany
cizích „utlačovatelů“. Někteří autoři, které
můžeme nazvat katolickými nacionalisty,
oponovali a přicházeli s tvrzením, že také
mnozí holandští katolíci byli pravými vlastenci, kteří bojovali proti nadvládě Filipa II.,
a že naopak nekatolíci svou náboženskou
a politickou netolerancí znemožňovali společnou nezávislost severu a jihu Nizozemí.
Kniha Los asuntos de Flandes José Eloye Hortala poukazuje na metodologické nedostatky starších přístupů, jež se pokoušely
okolnosti povstání a jeho mocenské pozadí
vysvětlit na institucionálním základě. Podle
autora publikace je donedávna prosazovaný institucionální model irelevantní kvůli
nereflektování určujících personálních
vazeb na dvorech v Nizozemí a ve Španělsku. Navrhuje jej proto nahradit modelem
zohledňujícím perspektivu dvorské vlády,
která sleduje dvůr jako politický systém,
v němž se společnost integrovala právě
na bázi personálních vazeb. Jednotlivci
pohybující se v rámci určitých sociálních
skupin vytvářeli při panovnických dvorech
neinstitucionální mocenské sítě, zakládající
se na systému tzv. klientských vazeb. Vztahy mezi „patronem“ a „klientem“ zajišťovaly distribuci moci mezi pánovu klientelu,
kterou si patron tímto způsobem zavazoval
k věrnosti a oddané službě, což pro něj byla
záruka udržení a zesílení jeho vlastní vladařské moci.
S využitím nové metodologie navazuje
pisatel na stěžejní práce dnes již klasických
autorů Geoffreyho Parkera (The Dutch Revolt, London 1977; The Army of Flanders and
the Spanish Road, 1567–1659, Cambridge
1972; La gran estrategia de Felipe II, Madrid
1998) a Johna H. Elliotta (např. Imperial
Spain 1469–1716, London 1963), kteří se
v minulých desetiletích zabývali nizozemskou problematikou z hlediska španělské
perspektivy, resp. vnímali dění v Nizozemí
jako možnou paralelu k fungování politických mechanismů v jiných částech španělského impéria.
José Eloy Hortal, žák uznávaného španělského historika José Martíneze Millána,
publikoval dílo v minulém roce jako upravenou a rozšířenou verzi své disertační
práce El manejo de los asuntos de Flandes,
1585–1598, obhájené na Universidad Au-
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tónoma v Madridu v roce 2004. Původní
časové vymezení Hortalovy disertační práce se znatelně promítlo také do koncepce
hodnocené publikace. Kniha sice chronologicky sleduje vývoj utváření vztahů mezi
vládnoucími dvory ve Španělsku a v Nizozemí v průběhu celého 16. století, nicméně jednoznačně více pozornosti soustředí
na dobu vlády Filipa II. Podstatná část
knihy se věnuje období po roce 1566, kdy
v Nizozemí propuklo povstání, jež přerostlo
v osmdesátiletou válku. Takřka celá polovina práce se zabývá posledním dvacetiletím
Filipovy vlády, dobou místodržitelského
působení Alexandra Farnese (1578–1592)
a arcivévodů Arnošta (1594–1596) a Albrechta (1596–1598).
Do problematiky vztahů raně novověkého Nizozemí ke Španělsku autor vstupuje
otázkou integrace vlámských elit na dvoře
Karla V. a geneze konfliktu v Nizozemí
po nástupu Filipa II., poté co v šedesátých
letech došlo k narušení integračních prvků.
Kromě změny vládního stylu nového panovníka, který postrádal vladařský cit svého
předchůdce pro nizozemské záležitosti, sehrály důležitou roli mocenské ambice dvorských skupin, jež spolu sváděly boje o vliv
ve španělské domácí i zahraniční politice.
José Eloy Hortal se snaží poukázat na určující význam personálních vazeb politického
prostředí dvora a rozebírá formování a soupeření vzájemně koexistujících stran a frakcí na madridském dvoře Filipa II. a jejich
vztahy ke dvorskému prostředí v Bruselu,
včetně vlivu na utváření místodržitelských
vlád. Úloha pozic a střetů jednotlivých mocenských skupin španělského královského
dvora ustoupila do pozadí vlastně až v okamžiku přenechání Nizozemí arcivévodům,
které bylo spojeno se španělskou pacifikační politikou ze sklonku 16. století.
Při sepisování práce čerpal autor
z úctyhodného množství archivních pramenů několika zahraničních institucí, z vydaných dokumentů a početné sekundární
literatury. Dílo obsahuje vyčerpávající výklad metodologických a historiografických
východisek a také podrobný chronologický
přehled nejdůležitějších událostí za jednotlivých místodržitelských vlád v Nizozemí
celého 16. století. Je jen škoda, že autor
nepřipojil také jmenný rejstřík, který by

405

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

napomohl lepší čtenářově orientaci v bezmála čtyřsetstránkové práci. Naopak velkou
výhodou díla je podrobný, do současnosti
dovedený bibliografický přehled.
Dílo Los asuntos de Flandes představuje
zdařilou přehledovou studii k problematice
povstání v Nizozemí, využívající moderní
metodologické přístupy. Otázkou dvorských mechanismů se v posledních letech
systematicky zabývá výzkumné středisko
Instituto Universitario „La Corte en Europa“ (IULCE), formující se při Universidad
Autónoma v Madridu, které již začíná být
inspirací i pro českou historiografickou
obec. Svůj odraz nachází především v díle
českobudějovického historika Pavla Marka,
spolupracovníka tohoto institutu a člena
mezinárodního řešitelského týmu projektu Sólo Madrid es Corte. Práce José Eloye
Hortala, vycházející z badatelského okruhu
IULCE, je nepochybně cennou příručkou
pro všechny španělsky hovořící badatele
i zájemce o první z kapitol dějin nezávislého Nizozemí.
Vojtěch Kroužil
Otto K a i n z : Das Kriegsgerichts
protokoll zum Niederösterreichischen
Bauernaufstand von 1596/1597. Analyse
und Edition
St. Pölten, im Selbstverlag des NÖ Instituts für
Landeskunde 2010 (Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für
Landeskunde, Band 50), 516 s., ISBN 9783-901635-22-9
Jubilejní padesátý svazek monografické řady dolnorakouského zemského
archivu v St. Pölten přináší text dizertační
práce Otto Kainze obhájené v roce 2008
na Historickém ústavu Vídeňské univerzity.
Původní profesí právník tak po desetiletích
znovu otevřel tradiční téma rakouských
zemských dějin, k němuž přihlížely i všechny zásadní práce o selských nepokojích
v období po skončení německé selské války.
Analytická část, která tvoří zhruba tři
pětiny knihy, velmi podrobně, přesto však
přehledně, shrnuje příčiny a průběh povstání i následné soudní jednání. Už před
vypuknutím nepokojů bylo v rakouské
venkovské společnosti možné pozorovat
napětí mezi poddanými a jejich vrchnostmi, způsobené podle autora především
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rozvojem šlechtického režijního hospodaření. V sousedním Horním Rakousku
už od roku 1594 docházelo k otevřeným
střetům mezi poddanými a vrchnostmi,
jistou roli sehrálo i rozšířené nekatolické
vyznání tamního obyvatelstva. V listopadu
1596 propukly téměř současně nepokoje
mezi poddanskými odvedenci v rakouské
zemské hotovosti, která se vzpamatovávala
z neúspěšné bitvy u Mezökeresztes, a mezi
obyvateli oblasti mezi řekami Enží a Ybsem.
Několikaměsíční nepokoje, které se šířily
původně od hornorakouské hranice, propukaly v několika vlnách na velké části území
Dolního Rakouska. Docházelo k drancování vrchnostenských sídel a k obléhání
měst. Díky podpoře vojenských zběhů se
povstalcům podařilo různá lokální hnutí
podřídit určité vnitřní disciplíně a díky
oslabení centrální moci bojem s Turky
dosahovat i dílčích úspěchů. Kompaktnost
povstalců ale nebyla až tak výrazná, aby se
ji nepodařilo při soustředěném vojenském
tlaku oslabit. Po neúspěšných jednáních
bylo proti poddaným nasazeno vojsko pod
vedením Václava Mrakeše z Noskova, kterému se podařilo povstalecké houfy rozbít
a průběhu dubna 1597 postupně zajmout
vůdčí osobnosti celého hnutí.
Václav Mrakeš z Noskova také přesedal válečnému soudu, před kterým měli
stanout jak zběhlí vojáci, kteří se zapojili
do povstání, tak povstalí poddaní. Otto
Kainz se vzhledem ke svému původnímu
vzdělání soustředil zejména na právní
analýzu protokolu, který se z vyšetřování
zachoval. Vlastní text edice tvoří dalších
zhruba 150 stran knihy. Jedná se o pozoruhodný materiál, který svým významem
přesahuje lokální nepokoje v Dolním Rakousku. Prezentuje totiž řešení konfliktu,
který byl postaven na roveň válečnému
střetu. Zvolený způsob transkripce textu
zachovává do značné míry původní jazykovou podobu rukopisu, ediční poznámky
jsou proto užívány jen sporadicky.
V závěru knihy autor připojil medailonky povstalců sestavené na základě výslechových protokolů. Jako přílohy byly
zařazeny chronologický přehled událostí,
mapy území zasaženého povstáním a dobové propagandistické vyobrazení potrestání sedláků. Seznam pramenů a literatury
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je doplněn seznamem zkratek a věcným
a jmenným rejstříkem.
Přestože práce nevyniká zásadnější
reinterpretací povstání, představuje solidní a přehledné shrnutí dosavadní literatury a nově zohledňuje některé dílčí, dosud
nevyužívané prameny. Hlavní přínos potom
spočívá ve zpřístupnění textu soudního
protokolu, který dává nahlédnout nejen
do samotného průběhu procesu, ale zprostředkovaně i do obrazu, který o sobě před
soudem vytvářeli samotní povstalci.
Jiří Dufka
Ivo C e r m a n : Šlechtická kultura
v 18. století. Filozofové, mystici, politici
Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 762 s.,
ISBN 978-80-7422-122-4
Předkládaná publikace je vyústěním
autorova dlouhodobého zájmu o tuto tematiku a zároveň výsledkem grantového
projektu Historického ústavu Filozofické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích „Šlechtická kultura v Čechách 18. století“. Kniha je rozdělena celkem do devíti tematických oddílů. V první
části knihy autor nejdříve kriticky vyvrací
představy o obrazu společnosti v době osvícenství, především pak zažitý mýtus šlechty
jako nepřítele osvícenských myšlenek. Věnuje se obrazu šlechty v barokní společnosti v díle soudobých autorů, genezi mýtu
starobylého českého původu šlechtických
rodů a v souvislosti s nástupem kritického
dějepisectví také jeho kritice.
Ve druhém oddílu pak již autor přistupuje k vlastnímu výkladu o kultuře osvícenské šlechty. Poukazuje na nespokojenost
s „katolickou vzdělaností“, kterou demonstruje na příkladech Františka Antonína
Sporcka, Filipa Josefa Františka Hodického
z Hodic a Evžena Savojského, nicméně podotýká, že se ve své době jednalo o výjimky
a definitivní odklon od barokní vzdělanosti se týkal až generace jejich vnuků. Tato
nespokojenost vyústila v orientaci na jiná
vzdělávací centra, a tak autor na následujících řádcích pojednává o studiu českých
šlechticů na univerzitách v Leidenu, Lipsku
či Štrasburku. V následujícím textu autor
pokračuje výkladem o šlechtických akademiích, především o Tereziánské akademii
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ve Vídni. V souvislosti s reformovanými
univerzitami v českých zemích se Cerman
věnuje jezuitským reformám, studijním
řádům a plánům a jako příklad uvádí stu
dium příslušníků rodu Buquoyů na pražské
univerzitě. Jako další alternativu vědeckého
života, v jejímž rámci se šlechtici shromaž
ďovali, uvádí autor zednářské lóže, jimž
se věnuje na následujících řádcích. Začíná
organizačním vývojem zednářství, zmiňuje
jednotlivé lóže, jejich vztah ke státu a panovníkovi a věnuje se také zednářskému
patentu Josefa II. Druhý oddíl pak uzavírá
tématem podílu šlechticů na vedení nově
vzniklé České společnosti nauk a vývoje
vědeckého zaměření této instituce.
Třetí část knihy je věnována veřejnosti
a soukromí v době sentimentalismu. Autor
na začátku vymezuje veřejnou a soukromou
sféru. Zatímco ve veřejné sféře se uplatňovali prakticky bez výhrad muži, ženám
byla vymezena především sféra soukromá.
Autor se dále věnuje jazykovému vymezení:
zatímco módní francouzština měla sloužit
k soukromému styku, němčina sloužila jako
jazyk úřední. Výklad pokračuje působením šlechticů u dvora, na místodržitelství,
guberniu či v diplomacii; jako příklad je
uveden šlechtický rod Kaunitzů. Na následujících řádcích autor pojednává o působení šlechticů v armádě, konkrétně v jejím
důstojnickém sboru, zmiňuje nejvýznamnější šlechtické vojevůdce a jako příklad
„vojenského rodu“ uvádí Liechtensteiny.
V soukromé sféře se autor věnuje reprezentativním a intimním rodinným portrétům,
rodinnému životu v dopisech šlechtičen
a dětí, specifické formě tzv. „sentimentálních dopisů“ a jako zajímavost zmiňuje
deník hraběnky Terezie z Harrachu. Dále
pokračuje vzrůstající úlohou šlechtické matky při výchově dítěte, výchovnými instrukcemi a osobami kojných. Plynule navazuje
otázkou učenců ve službách šlechty, kteří
se převážně uplatňovali jako vychovatelé.
Vyzdvihuje výuku náboženství a jako příklad uvádí učební plán Jana Nepomuka
Harracha. Celý oddíl pak autor uzavírá
životem a dílem Giacomo Casanovy, který
působil jako knihovník hraběte Josefa Karla
z Waldsteina.
Čtvrtá část knihy pojednává o veřejně činných šlechtických autorech. Cerman
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se zde věnuje jak rukopisné, tak tištěné
formě literárních děl, vypočítává oblíbené
žánry a zaobírá se také otázkou signování
děl i oblibou anonymního vydání. Šlechtickou literární produkci se snaží uchopit
na základě čtyř faktorů: prostředí vzniku,
formy, adresáta a komunikačního cíle. Pokračuje konkrétními příklady šlechtických
spisovatelů. Na příkladu Josefa Lamberga
představuje francouzsky psanou literaturu,
která měla sloužit pouze k pobavení. Naproti tomu německy psané vojenské spisy
Františka Josefa Kinského měly funkci výchovnou, podobně jako tomu bylo u děl
hraběte Jiřího Brownea. Jako neplodnějšího spisovatele 80. let 18. století představuje autor Františka Antonína Hartiga, jehož
dílo se vyznačovalo neobyčejnou žánrovou
pestrostí. Tato část je uzavřena filozofickým
a politickým dílem Josefa Mikuláše Windischgrätze.
Následující oddíl se věnuje šlechtické
rukopisné literatuře. Autor začíná mystickou poezií Leopolda Buquoye, v souvislosti
s dobovým okultismem pojednává o díle
Františka Josefa Thuna a následně se věnuje salónní společenské literatuře v díle
Karolíny Ferdinandi, Františka Adama
z Waldsteina, Aloise Kaunice a Alexandry
z Dietrichsteina. Jako vrchol zábavné tvorby pak detailněji představuje literární produkci Lolo Clary-Aldringena, jehož fiktivní
společenské romány a povídky představují
cenný doklad pestrosti tehdejší kultury
v Čechách.
Šestý oddíl se odvrací od společenské literatury k literatuře přírodovědné.
Dílo Jana Nepomuka Mittrowského zmiňuje autor pouze okrajově s tím, že je již
dostatečně zpracováno ve starších pracích.
Podrobně se tedy věnuje až Františku Adamovi Waldstein-Wartenbergovi a literární
produkci bratří Sternbergů, především
pak Kašpara Sternberga. U Waldsteina se
Cerman zaměřuje na jeho dílo botanické,
především na jeho monumentální práci
o uherské flóře, a na jeho dílo filozofické,
zaměřující se na Helvétiův senzualismus.
U Kašpara Sternberga pak sleduje postupnou transformaci jeho cestovních deníků
v botanické exkurze a mapuje jeho práce o pravěké květeně. V neposlední řadě
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poukazuje také na jeho podíl na založení
Národního muzea.
Zbylé tři oddíly pak představují šlechtice jako vrchnost a zemský stav. Sedmý oddíl tedy pojednává o vývoji, systému a fungování české stavovské obce, dále o zemském sněmu, zemském výboru a jejich
vztahu ke státnímu aparátu. V souvislosti
s poddanskou otázkou poukazuje Cerman
na zadlužení řady velkostatků v českých zemích, věnuje se instituci fideikomisu a poddanským povinnostem. V rámci poddanské
otázky čtenáře seznamuje se snahami o její
revizi, píše o poddanských vzpourách v polovině 70. let 18. století, o robotním patentu
z roku 1775 či o tzv. „raabizaci“. V osobě
Jana Nepomuka Buquoye pak představuje
šlechtice, který se v poddanských reformách
sám aktivně angažoval. Podrobněji čtenáře seznamuje především s jeho projektem
chudinské péče. V dalším textu pak následuje výklad o berní a urbariální reformě,
kterou provázela kritika ze strany šlechticů
a autor zde také poukazuje na řadu protestních rezignací nejvyšších státních funkcio
nářů z řad šlechtické obce. Tyto a další
nesouhlasné reakce pak vedly k vytvoření
stavovské opozice, na což Cerman navazuje
v dalším výkladu o velké stavovské revoluci.
Po změně na rakouském trůnu po úmrtí
Josefa II., kdy nastoupil Leopold II., konstatuje autor rozšiřování stavovských aktivit,
které vedly až k odvolání berní a urbariální
reformy, obnovení činnosti zemského sněmu
a pracím na zemských stížnostech. Následuje
výklad o průběhu a jednáních velkého českého sněmu, v němž autor vychází z opisu
diaria Františka ze Sternberga, který pořídil
Justin V. Prášek, a který podrobně popisuje jednotlivá sněmovní jednání. Na dalších
řádcích Cerman zmiňuje separatistický vývoj
na Moravě, kde byla šlechta o poznání konzervativnější. Následuje podrobný rozbor
tří spisů desiderií českých stavů. Celý oddíl
je pak uzavřen konstitučními projekty tří
významných myslitelů stavovského hnutí:
Jindřicha hraběte Rottenthana, Jana Rudolfa
Chotka a Jana Nepomuka Buquoye.
Vzhledem k tomu, že politické vření
v habsburské monarchii ovlivnily nepochybně události Francouzské revoluce,
uzavírá Cerman svou knihu pojednáním
o šlechtických autorech, kteří se událostmi
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v revoluční Francii zabývali, a věnuje se především interpretaci Francouzské revoluce
z pera Filipa Josefa z Liechtensteina, který
ve Francii strávil bouřlivá léta 1791 a 1792.
Ivo Cerman ve své publikaci využil širokou pramennou základnu, hojně citoval
z prací soudobých šlechtických spisovatelů
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a celý text protkal řadou konkrétních příkladů, které přispěly k živosti celé práce.
V devíti tematických oddílech se mu podařilo komplexně postihnout většinu aspektů
šlechtické kultury Čech 18. století, díky čemuž jeho kniha představuje zásadní počin
k danému tématu.
Petr Bělík
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Dějiny 19. a 20. století
Michael V i k t o ř í k : Táborová pevnost Olomouc. Modernizace
olomoucké pevnosti v 19. století
České Budějovice, Bohumír Němec – Veduta 2011, 280 s., ISBN 978-80-8682971-5
Nejspíše nebude sporu o tom, že vojenské dějiny jsou v rámci akademické historiografie příslovečnou popelkou. Výjimku potvrzující pravidlo by snad mohly představovat husitské války, válka třicetiletá či první
a druhá světová válka. Ani v těchto případech se však nejedná o masové
zastoupení. Stále tak v podstatě platí, že pokud už je tématu vojenských
dějin věnována pozornost, je tato oblast historického zájmu ztotožňována
především s válečnými operacemi a taženími či životopisy vojevůdců. Zároveň platí úměra, že čím mlčenlivější je dějepisectví institucionální, tím
aktivnější je dějepisectví regionální, které tak udává směr a stává se výkladní skříní. Publikací, které by vybočovaly z toho rámce, pak není mnoho.
Jednou z oblastí, jež je spíše zanedbávána, pomineme-li encyklopedické
a přehledové práce, je vojenská architektura. Už proto vzbuzuje zájem
kniha olomouckého historika Michaela Viktoříka, věnovaná modernizaci
táborové pevnosti Olomouc v 19. století. Toto očekávání posiluje i bohatá výprava knihy, především ale fakt, že začátek prací na textu se datuje
do roku 2004, což naznačuje na autorovu píli a nadšení pro studované
téma. Zjevným příslibem je také autorovo opakované studium materiálů
ve vídeňských archivech a muzeích, jež dosud nebyly soustavněji využity.
Viktořík se přitom nesnaží podat syntetizující obraz moderních vojenských
dějin Olomouce (vědomě například opomíjí obsáhlou otázku soužití vojska
a města), ale zaměřuje se na postižení vývoje, kterým sama olomoucká
pevnost během 19. století prošla, a na to, jakou hrála roli ve strategických
úvahách armádních kruhů habsburské monarchie, čímž dává knize svým
způsobem obecnější vyznění. Nadto o stýkání a potýkání vojenského
a městského prvku alespoň v základní rovině referují nedávno vydané
dvoudílné Dějiny Olomouce.
Úvodní pasáže obligátně představují spíše nepočetnou literaturu
k dějinám olomoucké pevnosti. Viktořík sám vyzdvihuje především práce
Josefa Kšíra, Václava Nešpora, Vladimíra Kupky a Pavla Michny. Dále autor
shrnuje dějiny olomoucké pevnosti ve starším období, než které je náplní
jeho vlastní knihy. Olomouc byla strategicky významným objektem už
od roku 1655, a to díky bastionové pevnosti, vybudované zde za třicetileté
války Švédy. Její význam v rámci habsburské monarchie pak vzrostl po ztrá-
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tě Slezska, kdy se Olomouc ocitla v příhraničí. Proto v letech 1742–1757
došlo k přebudování stávající pevnosti v moderní fortifikaci, která již záhy
osvědčila své kvality, když byla roku 1758 obléhána Prusy. K další stavební
aktivitě pak došlo až na počátku 19. století, kdy se už vlivem nepozornosti
a zubu času druhdy nejmodernější vojenský obranný komplex své doby
nacházel v dosti tristním stavu. To přirozeně nebyl s ohledem na probíhající napoleonské války příhodný stav. Olomouci přitom bylo přiznáváno
v rámci rakouského obranného systému přední postavení, o čemž svědčí
známý spis arcivévody Jana o opevňovacím systému habsburské monarchie
z roku 1810. Zde byla Olomouc označena jako objekt I. třídy, jehož hlavní
rolí má být zachycení útoku nepřítele směřujícího ze Slezska či Haliče
přes Moravu na Vídeň. Což byla přesně ta role, kterou mohla Olomouc
na počátku 19. století plnit jen stěží.
Jako zásadní přelom označuje Michael Viktořík rok 1829. Tehdy byla
z podnětu arcivévody Jana zahájena reforma, jejímž důsledkem byl zvýšený
zájem o stav rakouských pevností. Příslušné armádní kruhy tak začaly uvažovat také o rekonstrukci a modernizaci bastionové pevnosti v Olomouci.
Hned z následujícího roku se dochoval elaborát, který střízlivě popsal hlavní
nedostatky a problémy pevnosti. Krom doslova zbídačeného stavu bylo
jako hlavní nebezpečí identifikováno případné dělostřelecké ostřelování
Olomouce od Klášterního Hradiska, z Tabulového a Šibeničního vrchu.
Pevnost prý nebyla v roce 1830 s to ostřelování delší dobu čelit. Krom
zanedbané údržby (jako velký problém se ukázala nefunkční inundace)
zde samozřejmě hrál roli také faktor proměny vojenství v důsledku válek
s revoluční a napoleonskou Francií. Tehdy padl poprvé návrh přebudovat
stávající bastionovou pevnost v moderní táborovou pevnost (německy
„verschanztes Lager“  ), zvětšit areál pevnosti a navýšit posádku. Hlavní
výhoda táborové pevnosti byla spatřována v možnosti aktivně vystupovat
proti nepříteli. Tento koncept se následně stal předmětem zdlouhavé
debaty, kterou Viktořík detailně představuje. Se znalostí dalšího vývoje je
zajímavé, že první ideový projektant moderní olomoucké pevnosti Emanuel
Zitta už v roce 1830 neměl iluze o udržitelnosti Svaté aliance a považoval
jak Prusko, tak Rusko za potenciálního nepřítele a v tom duchu uvažoval
i o rekonstrukci olomoucké pevnosti.
Plán na přestavbu bastionové pevnosti v pevnost táborovou však
roku 1832 narazil na zásadní nesouhlas klíčové osobnosti arcivévody Jana.
Diskuse o dalším vývoji se táhly i během roku 1833 a Michael Viktořík
jim věnuje pečlivou pozornost. V roce 1839 byla výstavba předsunutých
fortů na Šibeničním a Tabulovém vrchu schválena císařem Ferdinandem I.,
mezitím probíhaly udržovací práce na stávajících olomouckých objektech,
inundaci a infrastruktuře. Stavbu přitom nadále provázela řada komplikací
a složitých diskusí mezi stoupenci a odpůrci plánu táborové pevnosti. Roku
1847 dokonce došlo k sesutí části stavby na Šibeničním vrchu. Viktořík zde
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například vyvrací tradované názory, přejímané od Václava Nešpora, že by
systém předsunutých pevnůstek v předpolí olomoucké pevnosti pocházel
již z roku 1802. Opírá se přitom mimo jiné o pádný argument, že v tom
případě by Olomouc cca o 20 let předběhla obdobnou přestavbu v Linci,
které je obecně v tomto směru přiznáván primát. Práce pokračovaly i během
revolučních let – oba forty tak byly dokončeny s určitým zpožděným k roku
1851. Výsledný stav však stále neodpovídal nárokům kladeným na moderní
pevnost. Se změnou na trůně, na nějž v prosinci roku 1848 dosedl František Josef I., a výměnou na dalších klíčových postech se ale změnil i postoj
nejvyšších vojenských kruhů k otázce táborové pevnosti, která tak dostala
zelenou. Další důvod lze shodně s autorem vidět jak v osobní zkušenosti
mladého císaře s olomouckými poměry, tak v zahraničněpolitické atmosféře – na sklonku 40. let 19. století akutně hrozil válečný střet Rakouska
s Pruskem. Zvláštní komise znovu potvrdila mimořádné postavení Olomouce v obranném systému monarchie a roku 1850 doporučila přestavět
tamní bastionovou pevnost na pevnost táborovou s předsunutým prstencem
fortů. Třebaže k válce s Pruskem nakonec v roce 1850 nedošlo, záměry
modernizovat olomouckou pevnost v podobném duchu posílila Krymská
válka. Výsledkem stavební činnosti v Olomouci se tak v polovině 60. let
19. století stalo bastionové jádro, obklopené 18 forty v předpolí.
Tehdy se už ale schylovalo k mocenskému řešení budoucího směřování
Německého spolku. Už začátkem osudného roku 1866 byl vydán rozkaz,
aby byla olomoucká pevnost připravována k obraně před napadením ze
strany Prusů. K tomu však s výjimkou dílčích střetů s 2. pruskou armádou
Fridricha Viléma v červenci 1866 nedošlo, neboť Prusové se obléhání pevnosti vyhnuli. Prusko-rakouská válka přitom znamenala jedinou bojovou
zkoušku ohněm, kterou olomoucká pevnost v 19. století prošla. Výsledek
války roku 1866 pak vedl k dalším úvahám co s pevnostním systémem. Nejen
Olomouc, ale také Josefov či Hradec Králové totiž do průběhu války nijak
nezasáhly. Na jedné straně tak armádní kruhy uvažovaly jak pevnosti dále
modernizovat, aby odpovídaly bouřlivě se proměňujícím vojenským možnostem, na straně druhé se začaly objevovat hlasy, které označovaly tento
obranný systém za překonaný. Přesto se však s Olomoucí coby strategickým
bodem počítalo ještě v polovině 80. let. Pravdou je, že investice v porovnání
s předchozím obdobím citelně poklesly, rok 1866 tak lze skutečně označit
za konec jedné epochy. Již před vypuknutím prusko-rakouské války byla
diskutována výstavba opevnění na Svatém Kopečku, což podpořil i vrchní
velitel rakouské Severní armády Benedek. Právě tohoto záměru se týkal
poválečný spor o smyslu investice do pevnostních objektů. Nakonec však
převážilo stanovisko stoupenců projektu v čele s vlivným arcivévodou
Albrechtem a začátkem 70. let 19. století byla výstavba zahájena. Vznikl
tak dodnes zachovaný fort v Radíkově, který Michael Viktořík označuje
za unikát pevnostní architektury v českomoravském prostoru.

412

D Ě J I N Y

1 9 .

A

2 0 .

S T O L E T Í

I přes skepsi ohledně role pevností v moderním válečnictví se v Olomouci s různou intenzitou budovalo až do poloviny 80. let 19. století. Už
roku 1869 však olomoucká městská rada iniciovala petici žádající zrušení
pevnosti, od čehož si město slibovalo hospodářský a kulturní vzestup. Nutno říci, že životní podmínky v pevnostním městě skutečně nebyly ideální.
Vojenský režim svazoval ekonomický život a například vlivem zahnívající
vody v příkopech kolem pevnosti byla v Olomouci velmi vysoká nemocnost a mortalita. Roku 1871 tak byla zahájena jednání s rakouskou vládou
i příslušnými ministerstvy, což vyústilo v začátek bourání pevnostních bran
roku 1879. Roku 1888 byl zrušen pevnostní status Olomouce, o čemž
císař rozhodl již o dva roky dříve, roku 1894 se podařilo městu konečně
uzavřít uspokojivou dohodu o koupi erárních pozemků. Ve výsledku tak
na sklonku 19. století v místech bastionového opevnění vznikala okružní
třída a Olomoucí začala projíždět tramvaj. Michael Viktořík z dnešního pohledu neváhá označit masivní a překotnou likvidaci pevnosti za zbytečnou
a polemizuje s názorem většiny literatury, že šlo o nevyhnutelný proces.
Můžeme dnes sice želet ztráty unikátní památky, s ohledem na dlouhodobé
životní podmínky se ale lze tehdejším lidem jen stěží divit. Že Olomouc
nepředstavovala případ ojedinělý, naznačuje i shodný vývoj pevnosti
královéhradecké, která byla rozebrána ještě pečlivěji. Závěrem se autor
ve zkratce věnuje osudům objektů, které zánik vojenské pevnosti přečkaly.
Výklad doplňuje trojí exkurz. Ten informuje o vývoji vlastní bastionové
pevnosti, seznamuje s vojenskými orgány, které řídily pevnostní výstavbu,
či představuje konkrétní elaborát o přestavbě olomoucké pevnosti z roku
1841. Kniha obsahuje také řadu vyobrazení a plánů, včetně typologie fortů
a lagerwerků, častého užití nepochybně dojde v závěru připojený slovníček
základních pojmů, s nimiž se čtenář v knize setká na každém kroku.
Kniha Michaela Viktoříka rozhodně nepředstavuje jednoduché čtení.
Na svého čtenáře totiž klade nemalé nároky, minimálně stran místní znalosti
(byť do jisté míry toto supluje obrazová dokumentace) a obeznámenosti
s odbornou terminologií. Za toto zvýšené úsilí je však čtenář bohatě odměněn. Michaelu Viktoříkovi se podařilo podrobně postihnout všechny nemalé
peripetie vývoje olomoucké pevnosti v 19. století a ve spojení s bohatým
obrazovým materiálem, který představuje nedílnou součást textu, předložit
zájemcům informačně nabitý příspěvek k vojenským, potažmo regionálním
dějinám. Práce je charakteristická ujasněnou koncepcí, v rámci možností
přehledným výkladem, nespornou fundovaností autora, kritickým přístupem i pečlivým vytěžením nabízejících se pramenných zdrojů, avšak se
zachováním schopnosti oddělit podstatné od nepodstatného, a nezatěžovat
tak čtenáře přes únosnou míru. Závěrem nezbývá než vyjádřit naději, že
obdobného zpracování se v budoucnu dostane také pevnosti královéhradecké.
Josef Šrámek
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Ernst H a n i s c h : Der große Illusionist. Otto Bauer (1881–1938)
Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag 2011, 478 s., ISBN 978-3-205-78601-6
Biografie socialistických vůdců se udržely na výsluní pozornosti historiků a čtenářů i v době pro výzkum dějin dělnického hnutí a socialismu ne
právě růžové, tj. po jistém útlumu v 90. letech, přičítaném krizi levicového
myšlení po pádu komunismu ve střední a východní Evropě a s tím spojené
vlně neoliberalismu.1 Biografická metoda se jeví být jednak čtenářsky přitažlivou, jednak je považována za relativně dobře schůdnou cestu k uchopení
dějin tohoto myšlenkového a politického směru, plného aktualizací, mýtů
a z toho plynoucích kontroverzí, přičemž u některých klíčových osobností
evropské levice o téma projevují trvalý zájem i nejprestižnější nakladatelství mimo okruh nakladatelství vysloveně specializovaných na levicovou
literaturu (Dietz, Vorwärts aj.).
Ernst Hanisch (*1940) je profesorem novějších dějin na univerzitě
v Salcburku a svými pracemi dosud inklinoval hlavně k sociálním a kulturním dějinám pozdního 19. a první poloviny 20. století, tematizoval
posilování role státu v běžném životě a zabýval se někdy dosti bolestným
zkoumáním rakouského sociálního konzervatismu, nacismu a rakouské
státní identity vůbec. Značnou pozornost vzbudil v roce 2005 vydáním
své práce Männlichkeiten. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts,
ve které představil svoji interpretaci proměny mužského habitu s pomocí
analytických kategorií války, agresivity, ženské emancipace, kamarádství
atd. Odrazy zmíněné pulikace jsou silně patrné i v některých pasážích
recenzované práce.
Hanisch si jasně definoval svůj badatelský úkol ve vtipně a s nadhledem psaném úvodu práce: začlenit strukturální analýzu doby, podmínek
a možností jednání do biografického pohledu na osobnost kontroverzního
politika, zakalkulovat roli náhody, pochybností, nejistoty rozhodování
atd. Hanisch nechtěl za žádnou cenu ztratit z očí „člověka“ Otto Bauera,
ale přiznává, že byl zavalen obrovským množství oficiálních textů z jeho
produkce a bylo pro něj těžké tyto dokumenty vyvážit hrstkou matriálů
soukromé povahy – těm je dán nakonec prostor na pouhých třiceti stranách
rozměrné publikace. Autor se také vyznává ze svého postoje k socialismu
jako člověk, který k tomuto myšlenkovému světu, „velké iluzi“, přistupoval
z pozic – jak sám říká – liberálního katolicismu, který si ale po mnoha
letech práce nad tématem Otto Bauera tak trochu zamiloval atd. Pokud už
nic jiného, tak úvod si stojí rozhodně za to přečíst.
1
Pro dějiny naší levice lze z posledních dekád považovat za signifikantní např.
H e r m a n n , Ursula (Hg.): August Bebel. Eine Biographie. Berlin 1989; C a r s t e n , Francis L.: Eduard Bernstein 1850–1932 – eine politische Biographie. München 1993;
R a u s c h e r , Walter: Karl Renner. Ein österreichischer Mythos. Wien 1995; M e y s e l s , Lucian: Victor Adler: die Biographie. Wien 1997; S i r o t , Stéphane: Maurice
Thorez. Paris 2000; G u t j a h r , Wolf-Dietrich: „Revolution muss sein“. Karl Radek – Die
Biographie. Wien – Köln – Weimar 2012.
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Za skutečně fascinující analýzu lze považovat především část, kde se
Hanisch snaží rozkrýt Bauerovy horizonty zkušenosti, životní prostor a ukázat, jak lze na základě tohoto strukturálního ukotvení chápat a interpretovat
hlavně politickou činnost „velkého iluzionisty“. Je to samozřejmě také část
práce, jejíž pojmy a užitá metoda otevírají dveře dokořán autorově interpretační svévoli, ne snad z hlediska úplného přepsání Bauerovy „mentální
mapy“, to by bylo stěží možné, ale především z hlediska interpretačního
důrazu. Tady by patrně mnohý autor i zkušený čtenář biografií některého
socialistického vůdce s překvapením pozdvihl obočí, neboť Hanisch nejen
že ukazuje Bauerovo ukotvení v socialistickém myšlenkovém světě, ale
také se soustřeďuje na vazby mimo něj, na různé průniky myšlenkových
proudů, které na Bauera (snad) působily. A co více – Hanisch je v těchto
pasážích argumentačně velmi silný a pro další badatele nad tématem austromarxismu i další biografy socialistických vůdců bude dosti obtížné jeho
interpretaci v klíčových prvcích napadnout. Za konkrétní a velmi výrazný
konstitutivní znak Bauerovy osobnosti Hanisch považuje nikoliv překvapivě
jeho židovství a komplikované vyrovnávání se se svým původem, které snad
osobitého myslitele Bauera vedlo pod křídla sociální demokracie. Vždyť
ta – hlavně podle svých kritiků, již méně insiderů – podobným originálním myslitelům ve svém oficiálním kolektivismu nabízela méně prostoru
než třeba liberální strany. U dalších konstitutivních znaků je již patrně
na místě hlubší debata o důrazech, které na ně Hanisch klade – Bauerova
studia práva a politické ekonomie jako silný prvek patrně ještě nevzbudí
tolik pozornosti. Jinak tomu už ale asi bude v případě Hanischova důrazu
na Bauerovu službu v armádě v hodnosti poručíka rezervy, účast ve světové
válce a údajné „úspěchy“ na pozici velitele (prokázaná mužnost ve válce
atd.), včetně sibiřského zajetí, tady je už na místě více pochyb.
Po dobře postaveném interpretačním základu knihy je Hanisch
velmi silný ve výkladu politické činnosti Otto Bauera, včetně schopnosti
rozkrývat pohnutky, alternativy i třeba mýty, které o sobě a své práci Bauer
jako brilantní politik vytvářel. Prostor pro autorovu originalitu je v částech
knihy věnovaných politice již poněkud zúžen skutečností, že k dějinám
rakouské sociální demokracie a meziválečné Rakouské republiky je bibliografie natolik bohatá, že je tu v pravdě těžké přijít se zásadním objevem
či překvapením. Pro českého čtenáře bude recenzovaná práce zajímavá
mj. značným prostorem věnovaným Bauerovu brněnskému exilu po roce
1934 a četnými konotacemi, které k českým poměrům míří při analýze
Bauerových úvah o komunismu, nacismu atd.
Bez přehánění lze říci, že Hanischova práce představuje pro biografické zpracování dějin socialismu nepřehlédnutelný příspěvek a v mnoha
ohledech metodologický vzor. V české historické vědě se práce na velkých
biografiích dělnických a socialistických vůdců víceméně zastavila v 80. le
tech, v dalších letech již vyšly pouze drobnější práce (Josef Steiner, Petr
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Cingr). Snad tedy českým historikům (zase) neujede vlak. Hybeš, Šmeral,
Cingr, Krapka, oba Zápotočtí a další si zasluhují pozornost historiků a česká
historická věda a interesovaná veřejnost by již potřebovaly podobné metodologicky svěží práce prosté dogmatických mýtů, aby se dokázaly zapojit
do slibně se rozvíjející evropské debaty o minulosti i dalších perspektivách
socialismu a levice.
Lukáš Fasora
Paweł Ś p i e w a k : Żydokomuna. Interpretacje historyczne
Warszawa, Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2012, 270 s., ISBN 978-837700-029-8
V posledním desetiletí bylo v Polsku vydáno nespočet publikací
na téma antisemitismu. V drtivé většině šlo o knihy, v nichž se autoři
pokoušeli popsat přímé projevy nenávisti k Židům, jako např. otázku protižidovské publicistiky, legislativy nebo nepřátelství katolíků vůči Židům.
Jen málokterý badatel se pokusil samotný jev antisemitismu blíže objasnit
a vysvětlit. Samotný koncept antisemitismu je totiž natolik složitý, že jeho
analýza a interpretace by pravděpodobně byla nad síly nejednoho vědce.
Paweł Śpiewak, patrně nejcitovanější a nejznámější polský sociolog, se
proto pokusil vysvětlit pouze jeden z mnoha jevů, který se stal základem
vytvoření antisemitského předsudku a mýtu – spojení Židů a komunismu
v tzv. żydokomunu (česky židokomunu).
Pojem židokomuna se začal používat teprve po druhé světové válce
a nahradil dřívější termín židobolševismus. Spojení Židů s radikálním
levicovým hnutím (socialismem) se objevuje na konci 19. století, jde tedy
o historicky nejmladší antisemitský předsudek. Podle Śpiewaka se na rozšíření mýtu židokomuny podílely dvě historické události: demonstrace
socialistů ve Varšavě v roce 1905, které se hojně zúčastnili i Židé, a bolševická revoluce v Rusku, opět pod domnělou dominancí Židů. Osobně
bych přidal ještě třetí možný zdroj, autorem opomenutý, a tím byl židovský
původ Karla Marxe.
Téma knihy kromě historické analýzy vyžadovalo především sociologickou interpretaci. Sociologický přístup autora k vysvětlení problematiky
může vyvolat nesouhlas v kruzích historiků, kteří mohou tento přístup –
propojení sociologie s historií – považovat za vědecky nedokonalý a jednostranný. Sociolog si vždy klade za cíl konkrétní jev komplexně popsat,
interpretovat a poukázat na jeho existenci ve společnosti. V případě tak
obtížně uchopitelného jevu, jakým je antisemitismus, se použití sociologie
jeví nejen jako potřebné, ale i jako nezbytné.
Autor se také snažil v knize co nejvíce využít historickou vědu (jak
napovídá podtitul knihy), problematický se ovšem může jevit výběr zdrojů.
Autor vůbec nepoužil archivní prameny, bohatý je naopak seznam sekundární literatury. Kromě článků z odborných periodik, polských i cizoja-
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zyčných, využil autor memoárovou literaturu, odborné publikace z oblasti
historie a sociologie a také množství nevydaných rukopisů.
Autor knihu rozdělil do pěti chronologicky řazených kapitol. Kromě
úvodu jsou to části zabývající se historickým vznikem mýtu židokomuny,
dále židovskými revolucionáři v roce 1905, Židy-bolševiky v roce 1917,
vztahem Židů ke komunistickým stranám v Evropě a Polsku v meziválečné době a nakonec obdobím druhé světové války a po ní, kdy se právě
komunisté dostali v Polsku k moci.
V první kapitole Śpiewak stručně představil historii vzniku předsudku
židokomuny v Evropě a v Polsku. Kromě výše zmíněné revoluce v roce
1905 mělo být hlavním původcem předsudku vydání protižidovského
pamfletu Protokoly židovských mudrců a epizodní socialistický režim v Maďarsku, známý jako Maďarská republika rad. V Polsku byly tímto zdrojem
podle autora silné antisemitské nálady v polské společnosti a strach před
bolševickým nebezpečím v průběhu polsko-ruské války v roce 1920. Autor
neopomíjí zdůraznit vinu národní demokracie, respektive její antisemitské
propagandy, a katolické církve za rozšíření mýtu židokomuny. Zejména
katolická církev se často odvolávala na komunistickou orientaci Židů. I to jí
mělo pomoci v boji s konkurentem v otázce víry a náboženské dominance.
Ve druhé kapitole se Śpiewak více zaměřuje Rusko v období revoluce
1905 a poukazuje na příčiny, proč velkou roli v socialistickém hnutí hráli
Židé. Kromě velké bídy a všudypřítomného antisemitismu to byla také
vysoká vzdělanost Židů. Pokud podlehli Marxovým myšlenkám, snažili se
jít za tímto cílem daleko důrazněji a s většími ambicemi. Právě proto se
tolik Židů dostalo do horních pater bolševické strany, protože byli nejlépe
vzdělanou skupinou v ruské společnosti. Škoda, že Śpiewak reflektoval
daleko více otázku vzdělání nebo touhy po vzdělání mezi židovským
obyvatelstvem a důsledky této skutečnosti i v pozdější době. Nejen mýtus
židokomuny, ale i kapitalismu jako židovského výtvoru nebo předsudek
judaizace polské kultury lze vysvětlit tím, že pro Židy je vzdělání a věda
primární záležitostí. Přitom je nepodstatné, jestli jde o politickou vědu
a studium Marxe, finančnictví nebo studium literární vědy. Ve všech těchto
oblastech Židé v Polsku nebo Rusku dosáhli pozoruhodných výsledků.
V následující kapitole se autor opět zaměřil na Rusko a revoluci
v roce 1917. S ohledem na vlnu pogromů na začátku roku 1917 a protižidovská opatření po bolševické revoluci Śpiewak bez váhání tvrdí, že
doba mezi únorem a listopadem „byla nejlepší v historii ruského židovstva“
(s. 87) vzhledem k politickému a kulturnímu rozvoji židovského života
v Rusku. Proti říjnové revoluci protestovali Židé různých ideologických
směrů – sionisté, sociální demokraté a liberálové. Již tento fakt odporuje
předsudku, že všichni Židé podporují komunismus. Další důkaz podává
autor vzápětí pomocí statistiky: ve vedení Čeky v roce 1918 nebyl ani
jeden Žid a v nižších vrstvách figurovalo více Lotyšů a Poláků než Židů,
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v 18tičlenné sovětské vládě byl jediným Židem Trockij. Pomocí dalších
statistik poukazuje Śpiewak na jeden důležitý faktor, totiž že Židé nikdy
netvořili v řadách bolševiků většinu.
Spojení polské komunistické strany a Židů se autor věnuje ve čtvrté
kapitole. V této části knihy se Śpiewak mimo jiné snaží odpovědět na otázku,
proč byla komunistická myšlenka lákavá pro mladé Židy, nebo jakou roli
hráli Židé-komunisté v meziválečném Polsku. Autor vyzdvihuje několik
důležitých prvků, které popírají předsudek židokomuny. Tím hlavním byla
zanedbatelná podpora komunistů židovským obyvatelstvem ve volbách.
Navíc komunismus nemohl být přitažlivý pro ortodoxní Židy (vzhledem
k odmítání víry) nebo sionisty (odmítnutí uznání židovské národnosti). Autor na druhou stranu připomíná také osobní prospěch, který mohl motivovat
mladé židovské komunisty, například vidinu obsazení vysokých stranických
pozic. Jenže v tomto případě se Židé nelišili od ostatních skupin v Polsku.
Závěrečná kapitola mohla být dle mého názoru rozdělena na dvě
samostatné části, na dobu druhé světové války a dobu komunistické diktatury. Každé z těchto období se vyznačuje úplně jiným vztahem Poláků
a Židů. Jak autor zdůrazňuje, zatímco v průběhu druhé světové války se
židovské obyvatelstvo muselo rozhodnout, na kterou stranu se (v podobě
menšího zla) přikloní, po druhé světové válce takovou volbu podstupovat
nemuseli. Je pravda, že mnoho Židů během války uvítalo Rudou armádu,
jenže především jako ochránce před nacismem, který jim hrozil fyzickou
likvidací. Společenský vzestup v podobě možnosti studia na univerzitách
a práce ve státní administrativě se odehrál na úkor polského obyvatelstva.
V takovém případě se polské obyvatelstvo bylo schopno spojit s Ukrajinci
v boji proti Židům, ve kterých viděli příčinu všeho utrpení, a antisemitismus se stal jedním z prvků polského patriotismu. Příčiny polské nenávisti
k Židům za války byly také popsány v knihách Jana T. Grosse (Zlaté žně,
Sousedé).
Situace po válce se zdála být pro Židy konečně příznivá. Śpiewak
výstižně připomněl výpověď Julia Tuwima, že po válce slovo Žid bude
ověnčené aurou mučedníka vzhledem k prožitku za druhé světové války.
Iluze Židů vyprchaly rychle, pogrom v Kielcích, tolikrát v polské historiografii připomínaný, zbavil přeživší židovské obyvatelstvo všech nadějí a dal
jim pouze jednu možnost na vybranou, kterou byla emigrace. Židovské
obyvatelstvo v Polsku téměř vymizelo, přesto byli zbylí Židé obviňováni jako
agenti státní bezpečnosti a nepřátelé Polska, protože mohli poprvé v historii
téměř svobodně vstupovat do státních služeb, včetně těch komunistických.
Autor používá čtivý, jasný a vědecký jazyk, který zároveň zbavil
přílišné odbornosti sociologie. V některých případech používá přílišného
a diskutabilního zjednodušení („v roce 1917 se většina Židů přikláněla
k sionismu nebo Bundu“, s. 10), v textu se objevilo i nemístné a příliš silné
hodnocení („větší idiotismus mohl premiér vlády stěží vymyslet“, s. 24). Bylo by
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také možné polemizovat s tvrzením, že za vzrůstem antisemitismu a mýtu
židokomuny mohla od počátku stát výhradně polská národní demokracie.
Ta samozřejmě byla hnacím motorem polského nacionalismu a antisemitismu, ale byla především mistrem populismu. Kdyby v polské společnosti
neexistovala dříve nenávist k Židům, nikdy by se této karty nechopila.
Národní demokracie začala hlásat svůj radikální rasový a hospodářský
antisemitismus víceméně až od roku 1912, nemohla tedy stát na počátku
předsudku o židokomuně na přelomu 19. a 20. století. Podle mého názoru
byla důležitějším motivem toho, proč byl socialismus (komunismus) u tolika
Židů oblíben, bída a protižidovská carská politika. Čtenář by také mohl
mít pocit, že se židokomuna stala vrcholem vývoje antisemitismu v Polsku,
ve kterém se všechny dřívější antisemitské projevy projevují a doplňují.
Autor nepřipomněl fakt, že za pogromem v Kielcích v roce 1946 stál jeden
z nejstarších antisemitských předsudků – obvinění z rituální vraždy (nebo
jeho pokusu). Zpětná antisemitská racionalizace pogromu jako fašistické
provokace (ve 40. letech) nebo provokace komunistické vlády (v dnešní
době) na této skutečnosti nic nemění.
Kniha Pawła Śpiewaka je v Polsku jednou z prvních knih na podobné téma, proto ji lze jen obtížně porovnat a zhodnotit. Autor se snažil
poukázat na skutečnost, že ačkoli většina Židů v Polsku nesympatizovala
s komunismem, přesto vznikl škodlivý antisemitský předsudek, který ještě zhoršil vztah Poláků k Židům. Pokud Židé přijali komunistické ideje,
Śpiewak na příkladu Ruska a Sovětského svazu vysvětluje, proč tomu tak
bylo nebo mohlo být. Vzhledem k sociologické specializaci autora a pokusu
o historickou interpretaci může být kniha kritizována kvůli nedůslednosti
jak z pohledu historické vědy (absence archivních pramenů, příliš obecné
soudy), tak i sociologie (nedostatečné teoretické uchopení, absence sociologických pojmů). Přesto je podle mého názoru Śpiewakova publikace
potřebná, protože se pokouší interpretovat a zpochybnit předsudek, který
se ve 20. století vytvořil a přetrval dlouho po skončení druhé světové války.
Polsko a Poláci podobné knihy potřebují už kvůli komplikované historii
svých vztahů se Židy a kvůli neustálému obviňování z protižidovských
nálad. Kniha sice tuto historii nezmění, ale alespoň se snaží vrhnout nové
světlo na jednu z nejtemnějších stran polských dějin. Bylo by bezpochyby
zajímavé, kdyby se zpracování tématu antisemitismu a komunismu objevilo
i v českém prostředí. Českou historiografii by takováto práce jistě obohatila
a dala by příležitost ke srovnání se Śpiewakovou knihou.
Jaroslav Kadlec
*
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Gabriela D u d e k o v á a kol.: Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vťahov na Slovensku
Bratislava, Veda 2011, 774 s., ISBN 978-80224-1189-9
Bádání o postavení žen ve společnosti
v různých historických epochách se v posledních letech těší většímu zájmu středoevropské historiografie, což se odráží
i na hojnější knižní produkci. Vedle úžeji
zaměřených monografií vychází i rozsáhlé
syntetické práce, za nimiž stojí velký kolektiv autorů. Tato charakteristika platí
i pro slovenskou historiografii, která se
může pochlubit syntézou Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov
na Slovensku.
Pracovnice Historického ústavu Slovenské akademie věd Gabriela Dudeková
shromáždila úctyhodný kolektiv více než
třiceti badatelů a badatelek ze Slovenska
i České republiky, kteří se zaměřili na proměny postavení ženy v moderní éře převážně ve slovenské společnosti. V seznamu
přispívajících se objevují významná jména
etablovaných badatelů a badatelek na tomto poli, vedle vedoucí celého projektu Gabriely Dudekové například Elena Mannová,
Tünde Lengyelová, Ivan Vodochodský, Marína Zavacká. Společným cílem autorského
kolektivu bylo analyzovat a interpretovat
dobové představy o poslání a rolích žen
a mužů v moderních dějinách a pokusit se
je konfrontovat se sociální realitou. Základ
výzkumu tvořila reflexe pojmu „moderní
žena“ v různých obdobích, diskurzech i sociálních a kulturních milieu. Autoři a autorky využívali převážně genderovou analýzu
a diferencovaně sledovali i vztah genderu
k třídě (sociální vrstvě), převládají dis
kurzy ve vztahu ke každodenním praktikám
apod. Výsledkem se stala syntéza časově
zahrnující jak předchozí parametry tradiční
novověké společnosti, tak celé 19. století
a naprostou většinu 20. století. Geografické
vymezení práce uvedené v titulu knihy se
v případě period spojených s existencí Československa částečně rozšiřuje i na oblast
českých zemí (např. studie Model modernej
ženy, Právničky v Československej republike).
Syntéza Na ceste k modernej žene je
kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti
vzájemně propojených kapitol. První z nich
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(„Ideálny obraz“: Normy mužskosti a ženskosti
v historickom vývoji  ) mapuje genderové stereotypy v novověku, 19. i 20. století. Vedle
konstruovaných obrazů žen v literatuře či
malířství sleduje diskurz vzdělaných žen či
problematiku patriarchátu v normalizačním
Československu. Následující kapitola Cesty
emancipácie vykresluje sféry, v nichž byly
nejvíce artikulovány požadavky emancipace žen. Uvedená část sleduje konstrukty
maskulinity a feminity stejně jako s nimi
spojené konkrétní historické události v oblasti vzdělávání, politiky, ženského hnutí
apod. Na tuto část navazuje kapitola „Reálný obraz“: sociálne postavenie žien a rodové
rozdiely, charakterizující specifika odlišného sociálního a kulturního postavení žen
ve vybraných aspektech. Pozornost autorek
a autorů je zaměřena na legislativní rámec,
sociální determinace života šlechtičen,
genderové charakteristiky populační politiky státu či otázky zaměstnanosti. Stranou
nezůstala ani snaha o zachycení specifických podmínek života žen v období samostatného Slovenského státu v době druhé
světové války a v éře komunistického Československa. Obsah předposlední kapitoly
předesílá již její název „Ženské povolania“.
Kromě snahy zachytit proměny přístupu
žen k jednotlivým profesím a dobovým
převládajícím představám o „vhodném“
a „nevhodném“ povolání ženy kapitola
nabízí drobnější sondy do života učitelek,
právniček, výtvarných umělkyň, literátek
apod. Poslední kapitola Možnosti a bariéry
uplatnenia žien představuje pět životních
osudů konkrétních žen působících v 19.
a 20. století. Kapitola se tak snaží reflektovat individuální rozměr celé problematiky,
zkoumat strategie a reakce jednotlivkyň
na sociální, kulturní i politické podmínky
daného období a zároveň sledovat proces
vytváření a proměny genderové identity.
Kromě řady zajímavých studií obsahuje kniha také bohatý poznámkový aparát
a rozsáhlý seznam literatury, podněcující
ke čtení další tematické literatury. Orientaci v objemném díle usnadňuje jmenný
rejstřík či barevné oddělení jednotlivých
kapitol. Za zmínku také rozhodně stojí
podle mého názoru velmi vydařená „moderní“ grafická úprava knihy, která ladí
s jejím názvem. Publikaci osvěžují obrázky
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včleněné přímo do textu kapitol. Syntéza
Na ceste k modernej žene představuje velmi
zdařilé zpracování genderové problematiky
s důrazem na postavení žen v moderních
dějinách. V knihovně zájemců a zájemkyň
o tuto problematiku by rozhodně chybět
neměla.
Denisa Nečasová
František Č a p k a – Lubomír S l e z á k : Cukrovarnictví do roku 1938
a agrární strana (se zřetelem na Moravu
a Slezsko)
Brno, Akademické nakladatelství CERM,
2011, 274 s., ISBN 978-80-210-5717-3
Kniha autorů Františka Čapky a Lubomíra Slezáka je výsledkem jejich několikaleté usilovné práce a lze říci, že se jedná
o první polistopadovou publikaci z oblasti
hospodářských dějin zaměřenou na vznik
a vývoj moravského cukrovarnictví a řepařství. Jde o velmi zdařilý pokus o zpracování
podstatných stránek vývoje uvedených odvětví do roku 1938 na Moravě a ve Slezsku. Monografie je rozdělena na dvě části.
První (Cukrovary a cukrovarnické podnikání
na Moravě a ve Slezsku do roku 1918) se
zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918).
Autoři se v ní zaměřují na vznik a vývoj
cukrovarnického průmyslu českých zemí
v rámci celé monarchie. Jak uvádějí, tato
část není vlastním těžištěm jejich práce.
I když vycházejí převážně z nejznámějších prací autorů, jakými jsou F. Dudek,
V. Vilikovský, J. Chylík, J. Křížek, J. Janák
a další, dle mého názoru zde podávají velmi ucelený a pro laika srozumitelný pohled
na nově vznikající cukrovarnický průmysl,
který u zmiňovaných autorů postrádáme.
Samotná kapitola se člení na několik dalších podkapitol, v nichž se autoři zaměřují
na jednotlivé etapy vývoje cukrovarnictví
od prvních pokusů se zakládáním cukrovarů na šlechtických panstvích, přes první
cukrovary podnikatelského charakteru až
po rolnické cukrovary, to vše na pozadí
národnostního boje o pronikání českého
kapitálu do této oblasti podnikání. Za velmi přínosný považuji i chronologický výčet
vznikajících cukrovarů a jejich historickou
charakteristiku (zachycení postupných
změn vlastnických struktur a v neposlední
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řadě i zařazení do kontextu vývoje cukrovarnictví Moravy a Slezska). Popis vzniku
Československé jednoty řepařů a úsilí agrární strany o získání politického vlivu mezi
pěstiteli cukrovky jen podtrhuje a uzavírá
dobře zvolenou strukturu první kapitoly.
Druhá kapitola, jež je jádrem celé monografie, je zaměřena na meziválečné období, kdy cukrovarnictví v Československu
dosáhlo svého vrcholu. Tehdy se také završilo dlouholeté a promyšlené úsilí agrární
strany o obsazení základních ekonomických
postů v cukrovarnictví, což se velmi rychle
promítlo do jejích politických a mocenských zisků. To vše se událo díky zájmům
drobných i velkých pěstitelů cukrové řepy
(stojících na přelomu 19. a 20. století proti
kartelu cukrovarů), kteří zpopularizovali agrární stranu na venkově. Politické zisky se
výrazně znásobily v meziválečném období,
kdy agrární strana jakožto vůdčí politický
subjekt v republice mistrně využívala všech
prostředků k dalšímu posílení svých mocenských a ekonomických pozic. Úspěchy
agrární strany v ekonomice i politice dráždily ostatní politické strany. To však nemění
nic na skutečnosti, že po celé meziválečné
dvacetiletí zůstávala tato strana pevnou
součástí pluralitního politického systému
československého státu a obhájkyní jeho
svobodného a demokratického vývoje. Její
veskrze kladné působení mezi pěstiteli
cukrovky, stejně jako její úspěšné zásahy
do cukrovarnického podnikání, jsou mimo
jakoukoli pochybnost.
Poslední dvě části druhé kapitoly
jsou věnovány dvěma vůdčím, ale přesto
odlišným osobnostem moravského cukrovarnictví – Viktoru Stoupalovi a Janu
Vacovi. Autoři prokázali hluboké znalosti
oboru a precizním a hlavně čtivým způsobem dokázali poodhalit roušku tajemna,
která tyto osobnosti již od poválečné éry
zahaluje. Viktor Stoupal byl prvním mužem
Moravskoslezské agrární strany a tvůrcem
nejmohutnějšího cukrovarnického koncernu v Československu v meziválečném
období, Jan Vaca pak byl velkostatkářem,
po dlouhá léta agrárníkem a zpočátku Stoupalovým blízkým spolupracovníkem. Oba
tvrdě soupeřili při podnikání v cukrovarnictví a vybudovali na Moravě dva mohutné koncerny – Vaca na střední a severní
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Moravě, Stoupal na jižní Moravě. Zatímco
Stoupal dosáhl všeho, o co usiloval, a zastavila jej až druhá světová válka, Vacův
koncern zkrachoval již ve druhé polovině
20. let a jeho tvůrce vyklidil „pole“ jiným
aktérům v cukrovarnictví. Řepařství prošlo
v českých zemích mezi světovými válkami
obdobím poměrně značného rozkvětu a zásluhu na tom bezesporu má agrární strana,
především díky schopným podnikatelským
osobnostem, mezi které patřil přirozeně
i Viktor Stoupal.
Závěr monografie tvoří textové a obrazové přílohy. Zde bych autorům vytkl jen
použití výhradně černobílé obrazové dokumentace, přestože některé fotografie či obrázky byly původně barevné. Nicméně tento malý „nedostatek“, rozhodně nesnižuje
celkovou vysokou úroveň práce. Publikace
autorů Františka Čapky a Lubomíra Slezáka
je významným obohacením české odborné
literatury o cukrovarnictví a řepařství.
Stanislav Rubáš
Jan S e i d l a kol.: Od žaláře k oltáři.
Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti
Brno, Host 2012, 584 s., ISBN 978-80-7294585-6
Předkládaná publikace Jana Seidla
(za dílčího přispění Lukáše Nozara a Jana
Witra), představuje příspěvek k bádání
o homosexualitě v českých zemích v poměrně širokém rozpětí více než 140 let.
Zájem domácí historiografie o tuto problematiku lze označit jako okrajový. Publikace Od Žaláře k oltáři je teprve druhou
odbornou monografií (po publikaci Martina
Putny Homosexualita v dějinách české kultury
z roku 2011), která sleduje otázku homosexuality v českých zemích.
Jan Seidl si ve své práci vytkl za cíl
prozkoumat dominantní společenské procesy, které ovlivňovaly vnímání homosexuality
jak většinovou společností, tak danou menšinou, a odrazily se v proměně trestního/
občanského práva směřujícího od trestního
stíhání až po registrované partnerství. Tomuto vymezení odpovídá i velmi příznačný
název syntézy. Autor si z poměrně širokých
možností přístupu ke zkoumání uvedené
tematiky (zejména pak v rovině reflexe ho-
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mosexuality dobovou společností) vybral
emancipační aspekt (viz podtitul práce),
zaměřující se na snahy příslušníků a sympatizantů o změnu dobového paradigmatu.
Práce však obsahuje i další okruhy témat,
např. základní rysy sociability v rámci homosexuální minority/komunity, názorové
proudy uvnitř daného výseku společnosti,
lesbismus, představení významných postav
podílejících se na emancipačním procesu
apod. Z hlediska časového je práce vymezena rokem 1867 a současností, resp. rokem 2010, zčásti i 2011. První pomyslnou
chronologickou hranici syntézy neurčuje
mezník politických dějin či rok spojený
s dominantní periodizací moderních dějin.
Ve shodě s širšími trendy evropského a severoamerického bádání autor zvolil bod,
který je vnitřně přímo svázán s danou problematikou – první dochovaný písemný
záznam homosexuální orientace v českých
zemích, což považuji za jednoznačně dobrou volbu.
Obeznámenost se zahraničními debatami a směry současného bádání na tematizovaném poli autor projevuje i v dalších ohledech. Kromě práce se zahraniční
literaturou (což je pro takový typ výstupu
standard) Jan Seidl aplikuje poznatky
z nejnovějších debat a bádání na dané
téma – markantní je to například v kritice
„velké ikony“ bádání o sexualitě Michela
Foucaulta, což v domácím prostředí není
zcela obvyklé. Autor rovněž terminologicky
vymezuje naprostou většinu pojmů, s nimiž
pracuje, a ukazuje promyšlenost svých postupů i vyzrálost svého teoreticko-metodologického pojetí. Janu Seidlovi se také
výborně daří systematizovat a konceptualizovat množství veřejných debat a zasadit je
do patřičného kontextu. Čtenář či čtenářka
se tak v pojednávaných otázkách neztrácí.
K tomu jistě přispívá i čtivý styl odborného
textu zachovávající jeho výstižnost a „exaktnost“, což opět není v domácím prostředí
běžným jevem.
Mezi významné klady práce patří dále
bohatý pramenný materiál, s nímž autor
pracoval. Nalezneme zde prameny úřední povahy, například policejní záznamy,
zápisy z jednání zákonodárných sborů,
materiály ÚV KSČ, stejně jako prameny
osobního charakteru (dopisy, rozhovory)
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a v neposlední řadě i stěžejní texty dobové
„publicistiky“ či odborné texty. V tomto
kontextu hodnotím neobvyklé řazení seznamu užitých pramenů a literatury za kaž
dou kapitolou jako velmi šťastnou volbu,
usnadňující orientaci čtenáře či čtenářky,
zvláště s ohledem na fakt, že autor své dílo
vnímá jako příspěvek do diskuze a podnět
k dalšímu bádání na tomto poli.
Struktura předkládané syntézy se vyznačuje logickým členěním podle tradiční
periodizace spojené se změnami nejen
politickými, ale i společenskými. Vedle
bohatě pojednaných kapitol sledujících
období 1867–1918, éru první republiky
a období od roku 1989 po současnost
(s ohledem na emancipační aktivity homosexuální menšiny v „perestrojkovém“
období druhé poloviny 80. let) však nejen
svým malým rozsahem „vyčnívá“ kapitola o letech 1945–1989. Ačkoli autor sám
upozorňuje na „obzvláštní fragmentárnost“
(s. 242) uvedené kapitoly a naráží na zcela
zjevný nedostatek pramenů, resp. specifické problémy s prameny spojené zejména
s komunistickou minulostí Československa,
jeho primární zájem o legislativní záležitosti spojené s vydáním přelomového zákona
o dekriminalizaci homosexuality je diskutabilní. A to i přesto, že Jan Seidl zde velmi
vhodně uvádí základní rysy přístupu k homosexualitě v SSSR a sexuologický diskurz
především 50. a 60. let. Téma emancipace
vyvěrající z jádra homosexuální menšiny
je zde odsunuto zcela na okraj zájmu, byť
bádání o něm je pro dané období velmi
komplikované a nepřináší vždy uspokojivé
výsledky. Celkově „hluchým“ místem je rovněž období „uvolňování“ ve druhé polovině
60. let, spojené s nárůstem občanských aktivit mnoha vrstev společnosti, a také normalizační éra. Kapitola však i přesto působí
kompaktně a uvedené námitky se vynořují
jen v porovnání s ostatními, což u syntetických prací není nijak výjimečné.
Syntéza Jana Seidla představuje bez
nadsázky přelomovou publikaci, která se
nevyznačuje jen zjevnými kvalitami odborné historické práce, ale podle mého soudu
zasáhne i do bádání o homosexualitě v rámci jiných společenských věd.
Denisa Nečasová
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Kristina U h l í k o v á : Zdeněk Wirth,
první dvě životní etapy (1878–1939)
Praha, Národní památkový ústav 2010,
304 s., ISBN 978-80-87104-60-6
Památková péče se jako vědecká disciplína začala v českých zemích formovat
od konce 19. století. Již od počátku svého
vývoje narážela na mnoho nepochopení a častou kritiku ze strany odborníků,
politické reprezentace i široké veřejnosti.
Na straně druhé si však za dobu své existence vydobyla místo na slunci a četná uznání
nejen díky formulaci svých teoretických
postupů, ale rovněž díky aktivnímu prosazování ochrany památek v praxi. Jako vědní
obor byla samozřejmě zastoupena ve svých
dějinách osobnostmi, které svou vahou
pomáhaly prosazovat teoretické i praktické zásady památkové péče mezi odbornou
i širokou veřejností a to v mnoha případech i za cenu bolestivého kompromisu,
nespočetných ústupků, ba často i vyložených proher. Jedním z těchto propagátorů
moderního pojetí ochrany památek byl
bezesporu Zdeněk Wirth (1878–1961),
který patřil mezi vůdčí osobnosti českých
dějin umění a to nejen po stránce odborné, ale i organizační. Svou prací i svými
názory v sobě spojoval obě tyto pomyslné
osy profesní kariéry, které mu při hodnocení jeho činnosti vynesly mnohá uznání,
ale i kritiku a to v návaznosti na jednu či
druhou oblast jeho působení. A právě obě
tyto oblasti Wirthovy činnosti stály u zrodu
práce Kristiny Uhlíkové, která však nepodlehla svodům dřívějších prací o Wirthovi,
ale důkladným rozborem dochovaných
pramenných dokladů a dostupné literatury
představila moderní životopis tohoto korunního svědka proměny památkové péče
v moderní vědní disciplínu.
Autorka ke své práci využila především bohatý archivní materiál uložený
dnes v Oddělení dokumentace Ústavu dějin
umění AV ČR, v. v. i. Nejen s jeho pomocí přinesla zajímavý a na mnoha místech
vysloveně objevný vhled do života Zdeňka Wirtha, který jakoby kopíroval vlastní
dějiny památkové péče. Svůj text rozdělila
do tří nestejně dlouhých kapitol, v nichž
umně kombinuje chronologický a tematický pohled. Tak v první kapitole, věnované
událostem do roku 1918, přichází na scénu
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popis Wirthova dětství a mládí i let studií. Uhlíková zde dokládá prvotní Wirthův
zájem o dějiny umění, kdy se formulovaly
jeho pozdější názory na oblast památkové
péče a zároveň se začaly prosazovat také
jeho odborné a organizační schopnosti. Již
v této době se stal redaktorem i autorem
mnoha pojednání v odborných periodikách (Styl, Věstník za starou Prahu, Časopis
Společnosti přátel starožitností českých ad.),
která se věnovala dějinám a současnosti
památkové péče, kunsthistorii, užitému
umění a architektuře. Stranou nezůstává
ani Wirthova spolková činnost především
v Klubu za starou Prahu a vlastní odborná
práce. Uhlíková si všímá i vzájemných vztahů mezi tehdejšími tvůrci, které nebyly prosty sympatií či antipatií (Wirtha nevyjímaje),
stejně jako památkové péče, dějin umění
a moderní architektury v českých dějinách.
Zajímavé je zařazení autorčina velmi fundovaného rozboru a hodnocení jednotlivých
Wirthových teoretických článků a samostatných prací z této doby. Neméně závažný je
také popis jednotlivých případů z oblasti
ochrany památek nejen v Praze, ale také
v tzv. venkovských okresech, v nichž se
Wirth angažoval, a které někdy skončily
nezdarem památkové péče, ba přímo prohrami, což nezůstalo bez vlivu na mladého
Wirtha. Teoretické úvahy nad otázkou jak
dále v památkové péči postupovat (a to nejen na poli teorie, ale i v oblasti praktického
prosazování památkové péče) se promítly
ve Wirthových dopisech z jeho válečného
nasazení na východní frontě v době první
světové války, ve kterých vášnivě diskutoval
se svými nejbližšími přáteli.
Tyto teoretické úvahy jakoby předznamenaly schůzky historiků a kunsthistoriků
na samém konci rakouského mocnářství
(v létě a brzkém podzimu roku 1918),
kteří předvídali blízký vznik samostatného
Československa; účastníci těchto schůzek
plánovali novou organizaci archivnictví,
muzejnictví, uměleckého školství a ochrany památek v samostatném státě. Kapitola
o období let 1918–1938 přitom představuje klíčovou část práce. Wirth se po svém
předčasném návratu z fronty uvedených
setkání aktivně účastnil, a tak mohl ovlivňovat názory, které zde zaznívaly. Uhlíková
na dalších stranách knihy velmi podrobně
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popisuje vznik ministerstva školství a národní osvěty a Wirthův podíl na jeho tvorbě
a činnosti: Wirth zde pracoval až do konce
roku 1938, tedy po celou dobu trvání první republiky. Autorka si všímá všech vzletů
a pádů, které byly s Wirthovým působením
na zmíněném ministerstvu spojeny, nepopírá jeho lví podíl na činnosti osvětového
odboru ministerstva, v jehož čele Wirth
dlouhá léta stál, stejně jako jeho vůdčí
úlohu při vzniku a rozvoji dalších institucí, které byly spojeny s ochranou památek
a jejich evidencí (památkové úřady, Státní
fotoměřický ústav ad.). Svým odborným
a organizačním talentem tak mohl uvádět
do praxe své obsáhlé znalosti umění a památkové péče, usměrňovat mnohé přehmaty
i formulovat ideje mladého státu v oblasti
ochrany památek ve vztahu k odborné i široké veřejnosti. Že to nebylo v mnoha případech vůbec jednoduché, ukazuje autorka
na mnoha konkrétních příkladech. Zvláště
těžce nesl Wirth neexistenci památkového
zákona, který se přes několikaletou intenzivní práci na jeho konečném znění nepodařilo do zářijových dnů roku 1938 přijmout.
Neméně zklamání přinesla Wirthovi také
neustálá neochota vládních úředníků a vedoucích politiků poskytovat památkové péči
náležité finanční prostředky, které by mohly
účinně pomoci při opravách a revitalizacích
historických objektů. Kniha rovněž přináší
cenné informace o Wirthově vztahu k dalším tehdejším čelným tvůrcům památkové
péče a ochrany památek, o jeho činnosti
na poli uměleckohistorických spolků, o jeho
vědecké a popularizační činnosti, zahrnující publikování několika desítek závažných
článků a statí, stejně jako o jeho angažovanosti v konkrétních kauzách a v oblasti muzejnictví. Právě Wirthova obrovská
organizační zainteresovanost na poli teorie
i praxe názorně ukazuje vliv, který v čele
osvětového oboru měl, zároveň vzbuzuje
údiv nad širokým záběrem jeho činnosti,
pracovním výkonem a osobním nasazením.
Logické vyústění práce představuje kapitola, v níž se autorka zamýšlí nad
Wirthovou vědeckou a pedagogickou činností. Správně zdůrazňuje, že jako autor
mnoha odborných pojednání zásadním
způsobem ovlivnil český dějepis umění:
již od počátku své profesní dráhy se an-
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gažoval v mnoha vědeckých projektech
(např. v Soupisech památek, přehledech
dějin českého umění), své kvality rovněž
osvědčil na poli metodologického přístupu
k výzkumu v oboru dějin umění; jeho zájem
se soustředil na širokou oblast od barokní
architektury, výzkumu historického urbanismu malých měst a urbanismu historických
zahrad v barokním období, přes umění
19. století až po architektonické projekty
a realizace jeho současníků. Za zmínku jistě
stojí také Wirthovo působení v roli pedagoga na Českém vysokém učení technickém
v Praze, kde na Vysoké škole architektury
a pozemního stavitelství vyučoval dějiny
umění.
Kristina Uhlíková přinesla na základě
kritického studia množství pramenů a literatury velmi precizní vědeckou práci o jednom z hlavních architektů moderního pojetí
památkové péče v českých zemích, která by
se mohla stát povinnou četbou pro všechny
odborníky v oblasti historie, dějin umění,
muzejnictví a památkové péče. Jistě to nebyla práce lehká, zvláště když si uvědomíme rozptýlenost studií o Wirthově činnosti,
které bylo nutné nejprve zmapovat a poté
interpretovat. Autorce jistě slouží ke cti, že
k práci, která obsahuje všechny náležitosti
vědecké monografie, připojila dosud vůbec
první kompletní bibliografii díla Zdeňka
Wirtha a dílo obohatila i bohatou obrazovou přílohou. Jedná se o inspirativní knihu, kterou lze jen přivítat. Můžeme si přát,
aby autorka brzy přišla s prací o období let
1945–1961, která završí Wirthovu životní
a profesní dráhu, v uvedeném období procházející opět mnoha mohutnými zvraty.
Radek Slabotínský
Peter M i č k o : Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodárských dejín Slovenska v rokoch
1938–1945
Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku ve spolupráci s Fakutou humanitných vied Univerzity
Mateja Béla v Banskej Bystrici 2010, 304 s.,
ISBN 978-83-7490-351-6
Zájem o dějiny válečného Slovenska
patří z hlediska slovenské historiografie
k evergreenům, jde také o téma, které
z mezinárodního hlediska vykazuje poměr-
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ně značný ohlas a potenciál pro zapojení
do širší evropské diskuse. Pracemi na sledované téma na sebe na mezinárodním fóru
již několikrát upozornil banskobystrický
historik Peter Mičko, přičemž kreativně
doplňoval a rozvíjel práce vzniklé již dříve
hlavně v produkci bratislavských historiků,
připomeňme dílo Ľubomíra Liptáka, Ľudovíta Hallona, Miroslava Sabola, Martina Lacka, Miroslava Fabricia nebo kontroverzního
Ivana Kamence. V rámci slovenské historiografie i domovského banskobystrického
historického pracoviště představuje Peter
Mičko generaci mladších, ale již zkušených
a s evropskými trendy seznámených historiků, kteří dokážou dát svým výzkumům
design srovnatelný s vyspělými německými
výzkumy, a postavit tak stále dosti kontroverzně vnímané bádání a debaty nad dějinami Slovenského štátu na věcný základ,
erudovaně shromažďovat a vyhodnocovat
často rozsáhlá kvantitativní data a na základě makroekonomických dat a mikrohistorických průhledů také „vyprávět příběh“.
V současné době, kdy se obor hospodářských dějin v ČR, na Slovensku i v širším kontextu zjevně nachází ve vážné metodologické i personální krizi a často je slyšet
volání po nových metodologických a tematických impulsech a často je vzývána nová
generace historiků, od které je ono kýžené
osvěžení očekáváno, je Mičkova práce zajímavým počinem. Nejde sice o komplexní
analýzu tématu – autor také do podtitulu
vložil snad přece jen trochu moc skromně
označení Kapitoly z dějin, které by mohlo
evokovat v čtenáři očekávání podstatných
mezer ve struktuře výzkumu. Mezery tu
nepochybně jsou, komplexní analýza tak
rozporného fenoménu, jako bylo slovenské válečné hospodářství, je nad síly jednoho badatele. Přesto jde o práci kvalitní
a hodnou pozornosti, jak kvůli některým
z vybraných „kapitol“, tak kvůli celkovému
vyznění. Mičko stávající interpretaci hospodářských dějin Slovenska 1939–1945, vystavěnou hlavně na dílech výše zmíněných
historiků, zásadním způsobem doplňuje
a upřesňuje ve třech důležitých segmentech. Jde o téma vývoje slovenského trhu
práce, nazíraného pohledem slovenských
průmyslových a zemědělských dělníků
zaměstnaných na území Třetí říše, včetně
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Protektorátu, dále o téma arizace a v neposlední řadě o téma regionálních a odvětvových odlišností ve vývoji průmyslu. Autorovi slouží v této souvislosti ke cti velkoryse
koncipovaný a poctivě provedený archivní
výzkum v četných slovenských archivech,
také v pražském Národním archivu a v berlínských archivech, přičemž pohled centrálních institucí a bilančních zpráv velmi
dobře konfrontoval s pohledem „zdola“, tj.
s materiály okresních úřadů a konkrétních
podniků a bank. Zvláště v oblasti analýzy
systému fungování transferu pracovních sil
ze Slovenska do Říše se Peter Mičko projevuje jako skutečný znalec, zúročuje zde
letitý zájem o téma, vysoké kvality práce
dosahuje také pro oblast bankovnictví,
zbrojního, železářského a dřevařského průmyslu, pro další oblasti hospodářství se již
Mičko spokojuje spíše se sondami a některé
segmenty ekonomiky jsou úplně opominuty
nebo sotva dotčeny ve formě statistických
zmínek. Podobná detailní analýza je bohužel momentálně nad síly slovenských historiků, k vytvoření erudovaného výzkumného
týmu koncentrovaného na komplexní analýzu tématu zatím nedošlo.
Mičkova interpretace exportu slovenských pracovních sil do Německa
a Protektorátu jako jednoho z nejvýznamnějších projektů pro udržení so
ciálního smíru na Slovensku a legitimity
státu vůbec je podstatným příspěvkem
do debaty, v níž dosud až příliš dominoval zájem o politické dějiny a makroekonomická data spojená s chodem podniků. Připomeňme, že Mičkovy výzkumy
nemají dosud ani v německé historické
produkci plnohodnotný pendant, tématu
se zatím spíše okrajově dotkla jen Tatjana
Tőnsmeyer ve své práci z roku 2003 (Das
Dritte Reich und die Slowakei 1939–1945).
V ostatních segmentech není již práce až
tak průkopnická, spíše tu vidíme snahu
autora zasadit konkrétní badatelský problém do kontextu nově zjištěných skutečností. Jde hlavně o mnohokrát debatované téma arizace a jejích důsledků pro
slovenskou ekonomiku. Mičko se tu staví
jednoznačně na stranu badatelů, kteří
proces již v minulosti hodnotili jako poškození slovenského hospodářství, hlavně
v důsledku převzetí rozhodovacích pravo-
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mocí novými, většinou málo schopnými
nebo neschopnými majiteli, kteří chtěli ze
získaného podniku výhradně kořistit.
Klíčovou otázkou, ke které se musí práce z hospodářských dějin Slovenska sledovaného období nepochybně z podstaty věci
vyslovit, je definování míry závislosti státu
na Německu. Používání termínů polosuverénní, satelitní či loutkový stát jen rámuje
tuto diskusi, která je stále poměrně napínavá
a vzbuzuje u našich východních sousedů
dosud ještě jisté vášně. Peter Mičko se v této
komplikované debatě postavil na stranu těch
interpretací, které sice v hospodářské oblasti
uznávají velkou závislost Slovenska na Německu, ale současně upozorňují na existenci
jistého manévrovacího prostoru, který pro
zdatné slovenské národohospodáře existoval, přinejmenším do roku 1943. Mičko
v této souvislosti argumentuje hlavně měnovou politikou guvernéra Imricha Karvaše a jejím dopadem na jednotlivé sektory
ekonomiky, přesvědčivě dokumentovaným
zvláště pro oblast trhu práce. Karvašovi
a spol. se podle Mička podařilo získat v dané
situaci pro Slovensko nezanedbatelné výhody, které se ovšem začaly rozplývat po roce
1943 a definitivně je ukončil podpis „Dohody o zásobování nemeckej brannej moci
na území Slovenska“ z října 1944. Mičko
uznává, že zvláště existence clearingového
zúčtování vzájemných pohledávek dle pro
Slovensko krajně nevýhodného kurzu říšské marky je silným argumentem pro ještě
tvrdší definici míry hospodářské závislosti
Slovenska na Německu, ale současně jeho
interpretace varuje před jistým „haló efektem“, který existence clearingového vztahu
dosud u historiků vyvolávala. Ulpívání pouze na dikci mezistátních smluv a politických
proklamací přece vždy dokázali hospodářští
historikové kriticky prověřovat svými pohledy „pod pokličku“, zvláště až na mikro
ekonomickou úroveň dění. Recenzovaná
práce představuje nepřehlédnutelný signál
životaschopnosti slovenských (a doufejme,
že nejen jejich) hospodářských dějin jednak
v současném „metodologickém vření“, jednak v mezinárodní konkurenci. Doufejme,
že nepůjde ze strany slovenských kolegů
o ojedinělou práci, ale o počátek snahy oživit
debatu o hospodářských dějinách ve střední
Evropě.
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A na závěr snad ještě jedno povzdechnutí nad absurditami současné vědecké práce, přičemž český a slovenský management
vědy tu postupují velmi podobně. Pozorného čtenáře snad již výše zaujalo místo
vydání recenzovaného díla, které představuje i pro české badatele zajímavý impuls
k zamyšlení: Nadejde snad i u nás čas,
kdy bude nutné pro shánění pofiderních
„bodů“ za vědeckou publikaci vydat česky
psané dílo českého historika o českých dějinách v cizině jako tzv. zahraniční publikaci?
Lukáš Fasora
Karel K a p l a n : Alexej Čepička. Dobová dramata komunistické moci
Brno, Barrister &Principal 2011, 228 s., ISBN
978-80-87474-22-8
Alexej Čepička patřil v době konce 40.
a první poloviny 50. let 20. století bezesporu k nejznámějším a nejpopulárnějším
komunistickým politikům, Karel Kaplan jej
dokonce pro období po zatčení Rudolfa
Slánského zařadil na druhé místo v hierarchii nejmocnějším mužů komunistického režimu v Československu. Přesto však
v dnešní době zůstává Čepičkova postava
pro většinu široké veřejnosti osobností
zapomenutou či téměř neznámou. Neudiví tedy, že se k jeho politickým osudům
vrátil náš zřejmě nejznámější a také v zahraničí nejuznávanější historik soudobých
československých dějin Karel Kaplan. Své
dosavadní obsáhlé dílo tak obohatil dalším
zajímavým svazkem a již dnes lze konstatovat, že to rozhodně není práce poslední.
Vydání knihy se opět ujalo brněnské nakladatelství Barrister & Principal, jehož snahou
je postupně vydat historikova nejzávažnější
díla. Čepičkova politická kariéra jako čtvrtý
svazek ediční řady Kronika komunistického Československa kontinuálně navazuje
na předcházející svazky edice, které si všímaly politické dráhy Klementa Gottwalda,
Rudolfa Slánského a Antonína Novotného.
I v případě sepsání Čepičkovy politické kariéry volil Kaplan formu biografické
kroniky, která rozhodně, dle jeho vlastních
slov, nemá být klasickým životopisem, tím
méně odbornou knihou, ale jen črtou, doplněním již známých skutečností. K vykreslení portrétu komunistického politika přistou-
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pil ze dvou úhlů pohledu. Tím prvním byly
jeho vlastní úvahy, podložené odbornými
historickými znalostmi, tím druhým se staly
citace tu více, tu méně rozsáhlých pasáží archivních materiálů. Tento ne úplně obvyklý
způsob psaní historických prací je však pro
Kaplana vcelku typický, rád totiž ve svých
dílech nechává pro oživení textu hovořit
vhodně zakomponované autentické dokumenty, aby tak ještě více podpořil vlastní
poznatky. Dle autora tyto rozsáhlé pasáže
„vykreslují přesněji obraz osob a jejich vzájemné vztahy než shrnující popis“ (s. 5). Tento
Kaplanův přístup může být na jedné straně
jistě přínosný, protože co přesněji vystihuje
myšlenkový a politický profil komunistického (potažmo jakéhokoliv) politika lépe, než
přepis nezkreslených úryvků jeho vlastních
oficiálních projevů, vystoupení, diskusních
příspěvků, tištěných zpráv, materiálů a poznámek, na straně druhé však tento přístup
vede k menší či větší rezignaci na vlastní
analýzu politické činnosti hlavního protagonisty a to na podkladě kritického rozboru
citovaných pramenů.
Karel Kaplan tedy čtenáři vykreslil
biografickou skicu nejen raketového politického vzestupu, ale rovněž pomalého, zato
však bolestnějšího pádu Alexeje Čepičky,
zetě předsedy KSČ a prvního komunistického politika v prezidentském úřadě, Klementa Gottwalda. Pro mnohé však bude
jistým zklamáním, že autor zcela pominul
dobu Čepičkova mládí, kdy se formoval
jeho politický a myšlenkový profil i osobní
charakter, které se v celé šíři projevily teprve po vstupu do vysoké politiky. Kaplan
tak záměrně rezignoval na plastické a úplné
vylíčení Čepičkových osudů. Výklad začíná
autor až chronologickým popisem událostí
po skončení druhé světové války, kdy se
Alexej Čepička vrátil z koncentračního tábora do své rodné Kroměříže, kde se záhy
stal předsedou místního národního výboru.
Již v této době se u něj projevila kombinace
několika vlastností, které Kaplan charakterizuje jako ješitnost, touha vyniknout, touha po kariéře, cílevědomost, neústupnost
od svých záměrů, bezohledné prosazování
stanovených úkolů a vytýčených cílů, radost
z nabité moci, diktátorské metody řízení
a důslednost při realizaci komunistické
politiky. Jak však Kaplan dodává, svou ak-
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tivitou, agilností, iniciativou, pracovitostí
a angažovaností „se lišil a do značné míry
převyšoval ostatní členy komunistického vedení“ (s. 7).
Autor sice v úvodu připomíná, že Čepičkova poválečná politická kariéra probíhala kontinuálně jako jeden celek, přesto ji
lze rozdělit na několik hlavních fází podle
toho, zda politik právě vykonával stranické
či státní funkce. Jednotícím prvkem však
byla jeho bezpodmínečná poslušnost komunistické politice a následné prosazování
této politické linie v praxi, samotná doba,
která umožnila vyniknout jedincům, kteří,
stejně jako Čepička, měli obdobné politické a osobnostní rysy a v neposlední řadě
Čepičkova snaha zajistit si v každé funkci
nejvyšší úroveň popularity nejen ve straně,
ale i u široké veřejnosti a tuto pak přenést
na každou jím vedenou státní instituci či
úřad. Neméně důležitý však byl ještě jeden aspekt, který se celým textem prolíná:
Čepička byl stranou posílán vždy tam, kde
to právě hořelo, vedoucím komunistickým
funkcionářům se zdál být tím správným člověkem na místa, která potřebovala rychlou
a účinnou nápravu bez ohledu na použité
prostředky.
Čepičkovu kariéru líčí autor jako závratnou, z níž by se nejednomu jedinci přinejmenším zatočila hlava, zvláště když si již
od počátku kolem sebe svými praktikami
vytvářel množství nepřátel, kteří mu tento
rychlý vzestup záviděli. Čepička však všechny tyto turbulence ustál (a to i za pomoci
odstranění těchto kritiků z jejich pozic)
a cílevědomě stoupal po žebříčku funkcí.
Jeho politická dráha tak byla učebnicovým příkladem vzestupu komunistického
funkcionáře: začínat od nejnižších funkcí
a přes okres a kraj se dostat až do ústředí.
Po zvolení předsedou MNV Kroměříž se
brzy stal předsedou Krajského výboru KSČ
v Olomouci a po volbách do Ústavodárného národního shromáždění na jaře 1946
byl zvolen poslancem. Na podzim 1947 se
konečně dočkal: vstoupil do vysoké politiky,
byl jmenován ministrem vnitřního obchodu. Po komunistickém převratu v únoru
1948 se stal nejprve ministrem spravedlnosti a současně generálním tajemníkem
Ústředního akčního výboru Národní fronty,
na krátkou dobu pak předsedou Státního
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úřadu pro věci církevní a poté od roku 1950
až do svého pádu v roce 1956 zastával funkci ministra národní obrany a současně byl
od roku 1953 prvním náměstkem předsedy vlády. Neméně oslnivá byla jeho kariéra
stranická: postupně se stal členem ÚV KSČ,
aby se v roce 1951 zařadil do skupiny nejmocnějších mužů komunistického režimu
ve funkci člena politického sekretariátu,
respektive politického byra.
Kaplan každý Čepičkův postup na po
litickém žebříčku popisuje se zanícením
a s velkou erudicí v samostatných kapitolách.
Největší prostor zaujímá líčení Čepičkova
politického působení ve funkci ministra spravedlnosti, které autor popisuje jako dobu
vzniku tzv. kabinetní justice a počátku výroby politických procesů s odpůrci režimu,
a Čepičkovo vedení resortu obrany, který
přeměnil v obrovský vojensko-průmyslový
komplex, jenž bez ohledu na možnosti československé ekonomiky a hospodářského potenciálu a potřeby společnosti na mnoho let
dopředu velmi negativně poznamenal další
vývoj československého hospodářství. Neméně působivě vylíčil autor Čepičkův postupný odchod z politického výsluní a konečně
tvrdý pád na jaře 1956, kdy po odhalení tzv.
kultu osobnosti v Sovětském svazu hledali
i vedoucí českoslovenští komunisté svého
obětního beránka. Čepičkovi nepomohla ani
účinná obrana, která byla vedena především
ve smyslu myšlenky, že ve všech svých funkcích přece plnil jen nařízení a úkoly strany.
Šokující skutečnosti, zjištěné především
v souvislosti s mechanismem výroby politických procesů, vyústily v Čepičkově případě
až v jeho vyloučení z KSČ v roce 1963.
Karel Kaplan ve své práci přinesl nové
skutečnosti z politického života Alexeje Čepičky, člověka, který se neblaze proslavil
v mnoha stranických a státních funkcích. Autor Čepičku vylíčil jako „produkt doby“, jako
člověka, který právě v době vzniku a upevňování totalitního režimu mohl uplatnit své
osobnostní rysy a politické ambice. Nikterak
tedy nepřekvapí, že jeho odpovědnost především za zločiny režimu hodnotí Kaplan
jako nezpochybnitelnou, pod tíhou nových
faktů a prohlubování našich dosavadních
znalostí se dokonce Čepičkova odpovědnost
ještě zvyšuje.
Radek Slabotínský
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Kronika
Krajina a společnost v geografickém názvosloví
Pod hlavičkou Výzkumného centra historické geografie (projektu excelence zaštítěného Grantovou agenturou České republiky) uspořádali jeho
nositelé Historický ústav Akademie věd ČR a Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou geografickou společností v pořadí již osmou historickogeografickou konferenci. Tradiční setkání vědců napříč příbuznými obory
se uskutečnilo 25. ledna 2012 v Praze na Albertově. Tématem letošního
ročníku se stala problematika zeměpisného názvosloví, jeho vzniku, vývoje
a proměny jako reflexe vztahu společnosti ke krajině. Více než desítka vystupujících se zabývala názvoslovím jako kulturněhistorickým pramenem,
představila specializovaná slovníková díla a databáze, všímala si toponym
jako symbolů regionu, vývoje názvosloví veřejného prostoru, souvislostí
s krajinným rázem, s ideologií apod. Téma místních a pomístních názvů
přilákalo historiky, geografy i řadu jazykovědců, specializujících se na toponomastiku.
Pořadatelé záběr konference chronologicky neomezili, vystoupili medievalisté, stejně jako odborníci na nejnovější dějiny. Teritoriálně zůstala
tématika zakotvena v českém prostoru. Úvod obstarala prezentace člena
Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Pavla Boháče, který historické a geografické obci načrtnul možnosti využití
databáze GEONAMES – databázového a grafického souboru informací
o standardizovaných geografických jménech a názvech sídelních jednotek pro Základní mapu ČR v měřítku 1:10 000, budovaného od poloviny
devadesátých let 20. století. Otázkou pojmenovávání územních jednotek
v Databázi LUCC (Land Use and Land Cover Change), která se orientuje
na sledování trendů ve vývoji české a evropské kulturní krajiny od poloviny
19. století do současnosti, se zabývali řešitelé projektu Ivan Bičík a Jana
Winklerová. Dlouholetý zájem lingvistů o danou problematiku a postupy
při vytváření lexikonů pomístních jmen v českém prostoru představila
Milena Šipková. Jediný teritoriálně vybočující výklad obstaral Robert Šimůnek s tématem českých historických exonym, tedy domácích jazykových
ekvivalentů pro zeměpisné názvy zahraničních objektů.
Spojujícím prvkem druhého bloku příspěvků bylo hodnocení názvosloví jako historického pramene. Většina vystupujících pojala téma
ve formě analytických sond. Michal Semian hledal názvoslovnou symboliku na příkladu krajiny Českého ráje, Tomáš Klimek se zabýval toponymy
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a jejich výpovědní hodnotou pro rekonstrukci krajiny a dobové dopravní
sítě a Jiří Kupka se rozborem názvů na archivních mapách snažil identifikovat a klasifikovat znaky krajinného rázu oblasti kolem Mníšku pod
Brdy a význam jeho ochrany coby přírodní, kulturní a historické hodnoty.
Novodobé zeměpisné terminologii se věnovali Jaroslav David i Milan
Hlavačka. Silný vliv státní ideologie prezentovali na příkladu budovatelského Havířova, resp. na proměně názvosloví českého veřejného prostoru
v mezidobí 1945–1948.
Zeměpisné pojmy, které uchovávají písemné a mapové materiály
a zčásti též lidská paměť, nejen odkazují na krajinný kolorit a jedinečnost
míst, ale též se v nich odráží mentalita, ideologie a preference společnosti
v různých dějinných obdobích. Terminologie člověku pomáhá k orientaci
v prostoru a je také dokladem jeho ovládnutí. Je reflexí doby i dědictvím
po předcích. Na problematiku geografického názvosloví se lze dívat z mnoha úhlů a domnívám se, že výběr referátů je toho dokladem. Zmiňované
příspěvky budou zveřejněny v jednom z letošních čísel časopisu Historická
geografie, vydávaného Historickým ústavem Akademie věd.
Aleš Vyskočil
Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/rozdělená
Pod záštitou Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se 19. dubna 2012 v prostorách Centrálního archivu VUT v Brně
konala doktorandská vědecká konference na téma Evropy 20. století. Jejím
cílem bylo především zamyšlení nad dvěma pro tento politický a geografický
prostor typickými fenomény – rivalitou a kooperací, které značnou měrou
formovaly moderní evropské dějiny. Příspěvky se zaměřovaly zejména
na období vymezující tzv. krátké 20. století, v tomto případě ohraničené
roky 1914 a 1989.
Konference byla rozdělena tematicky na mezinárodní i politické
otázky a hospodářské i kulturní dějiny, zahrnující rovněž problematiku
idejí, mocenských zápasů a krizových situací. Prakticky probíhala ve dvou
souběžných sekcích, v jejichž rámci zazněly příspěvky přednášejících z akademických pracovišť v České republice, Polsku a na Slovensku.
První sekci tvořily čtyři bloky. Úvodní, věnovaný snahám o zajištění
stability v Evropě, zahájil Petr Cimala z Masarykovy univerzity s příspěvkem
na téma koncepce poválečného uspořádání Evropy z pera Isaiaha Bowmana. V následujících třech příspěvcích hrálo důležitou roli Polsko. Anna
Piziak-Rapacz z krakovské univerzity vystoupila s příspěvkem o polské
zahraniční politice po první světové válce. Masarykovu univerzitu dále
zastupovali Jaroslav Kadlec, který se věnoval Smlouvě o ochraně menšin
a zejména jejímu přijetí ze strany polské Národní demokracie, a Lenka
Korytarová, jež analyzovala a komparovala oficiální i neoficiální stanoviska
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polské a československé reprezentace k pokusům o zajištění bezpečnosti
meziválečné Evropy.
Ve druhém bloku, nazvaném Pád mírových koncepcí a nástup nacionalismu, vystoupili dva referující. Jiří Nenutil ze Západočeské univerzity
vyzdvihl zajímavý fenomén týkající se proudů a idejí protinacistické
rezistence v Evropě, zatímco Tereza Dvořáková z Masarykovy univerzity
prezentovala kontroverzní téma, a to stanovisko papeže Pia XII. k záměrům
a činům Adolfa Hitlera během druhé světové války.
Třetí blok se zaměřil na střední, východní a jihovýchodní Evropu
v první polovině 20. století. Vladimír Naxera ze Západočeské univerzity
načrtl proměnu ruského vlivu v prostoru středovýchodní Evropy v průběhu 20. století, včetně ruského způsobu interpretace ztráty těchto území.
Alexandra Řeháková, reprezentující Masarykovu univerzitu, se věnovala
Stolypinově agrární reformě a Leninovu agrárnímu programu. Následoval
příspěvek Luciány Hoptové z Prešovské univerzity o vyhlášení Běloruské
lidové republiky v roce 1918 z hlediska jejího vnitropolitického vývoje. Tento
blok byl ukončen dvěma příspěvky doktorandů z Masarykovy univerzity,
zasahujícími více do geografického prostoru jihovýchodní Evropy, respektive
do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později Jugoslávie, z hlediska
vztahů s Itálií (Jana Hrabcová) a Československem (Milan Balaban).
V posledním bloku první sekce se sjednocujícím tématem stala kultura
ve službách ideologie. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů
se zaměřil na otázku emigrantů v komunistickém Československu, Martin
Hromek z Masarykovy univerzity zase na strategii československé zahraniční
politiky v 60. letech v gaullistické Francii. Západní kultura jako ideologický a administrativní problém v raně komunistickém Československu
byla předmětem zkoumání Václava Šmidrkala z Univerzity Karlovy. Blok
zakončil Tomáš Řepa s tématem Vyplácení odměn v boji proti banderovcům
jako prostředek komunistické propagandy.
Druhá sekce byla rozdělena do obecnějších témat, z nichž nejvíce
pozornosti se dostalo evropským integračním procesům ve 20. století.
V tomto dvojbloku prezentovalo své referáty pět přispěvatelů. Masarykova
univerzita byla zastoupena třikrát. Tomáš Bosák reflektoval integrační proces a britskou koncepci evropské spolupráce ve třech poválečných letech.
Jiří Pokorný se pro změnu zaměřil na sever Evropy s tématem Příčiny
„krachu“ severské hospodářské spolupráce a Michal Škerle se věnoval právním
aspektům prezentace vybraných rozhodnutí Evropského soudního dvora,
jež měly vliv na hospodářskou spolupráci členských států. Paulina Habas
doplnila blok zamyšlením nad Marshallovým plánem jako prvním impulzem evropské integrace a Jan Ptáčník ze Západočeské univerzity ve svém
příspěvku směřoval ke kritice a redefinici pojmu „euroskepticismus“.
Do bloku s názvem Regiony mimo centrum zájmu byly zahrnuty tři
příspěvky. Jana Musilová objasňovala specifika Ankarské dohody a napl-
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ňování závazků z ní plynoucích. Martina Kafková se soustředila na dvojí
sjednocování Itálie, nejprve v rámci Risorgimenta a poté v procesu sjednocování Evropy, a Anna Diawoł zmínila téma Euro-středozemního partnerství,
zejména v souvislosti s podporou podnikání v arabských zemích.
Závěr byl věnován vybraným otázkám z dějin východního bloku
po druhé světové válce. V obou prezentovaných přednáškách se hlavním
zdrojem informací stal československý tisk a jeho reflexe významných
událostí. Petr Svoboda pojednal o dění v Polsku na počátku 80. let a o perestrojce v Sovětském svazu, zatímco Mgr. Agata Matysiok z Opolské
univerzity sledovala ohlasy tisku na oslavy výročí Slovenského národního
povstání v letech 1945–1989.
V roce 2013 chtějí pořadatelé konference navázat druhým ročníkem,
tentokrát s podtitulem Proměny hranic. Příspěvky by měly být věnovány
posunům hranic mezi státy či rozsáhlejšími celky a hranicím meziná
rodněpolitickým, sociálně-hospodářským či kulturním s ohledem na příčiny,
dopad a vliv jejich změn na dějinný vývoj v Evropě především v letech
1900–1989.
Lenka Šteflová
Jiří Jurok se dožívá šedesáti let
Před šedesáti lety, 8. prosince 1952, se v České Lípě narodil historik
a muzejník PhDr. Jiří Jurok, CSc. Po maturitě na gymnáziu v Příboře v roce
1972 absolvoval J. Jurok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
obor archivnictví – historie. Promoval v roce 1977 a doktorát filozofie získal
v roce 1980. V roce 1994 obhájil na Katedře hospodářských a sociálních
dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kandidátskou dizertační práci
Moravský severovýchod v husitské revoluci. V této práci zúročil výzkum vedený
z pozice historika Muzea Novojičínska a zároveň tu představil jedno ze
svých stěžejních badatelských témat s přesahem daleko za hranice regionální historie – dějiny husitství.
Na svém pracovišti jubilant úspěšně působí již 35 let. Součástí jeho
činnosti muzejního historika je funkce kurátora muzejních sbírek, realizace
dlouhodobých expozic i příprava výstav. Do okruhu jeho aktivit patří kromě
redakční činnosti ve Vlastivědném sborníku Novojičínska a v Příborském
čtvrtletníku i působení ve funkci okresního metodika pro vedení kronik, jednatele Vlastivědného klubu v Příboře (1981–1992) a předsedy Společnosti
Sigmunda Freuda (1990–1993). J. Jurok je zároveň od roku 1991 členem
Sdružení historiků České republiky a od roku 1998 se pravidelně účastní
také jednání Komise regionální historie při Asociaci muzeí a galerií České
republiky. V letech 1993 a 1997–2004 též působil jako externí vyučující
na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je obdivuhodné, že jubilant při všech svých aktivitách nalezl v letech 1990–2006 čas
i na práci v městském zastupitelstvu a též v městské radě města Příbora.
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Z klíčových témat české a moravské historie 14.–17. století věnuje
J. Jurok systematicky svůj odborný zájem již zmíněné době husitské, předbělohorskému období a komeniologii. Přitom se zaměřuje zvláště na otázky
kulturních, hospodářských a sociálních dějin. Z Jurokovy vědecké práce
vzešly zejména monografie o dějinách husitství a české šlechty (Moravský
severovýchod v epoše husitské revoluce, Nový Jičín 1998; Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku: majetková a sociální struktura, politická
moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. – první
polovině 17. století, Nový Jičín 2000; Příčiny, struktury a osobnosti husitské
revoluce, České Budějovice 2006).
K dalším Jurokovým dlouhodobějším odborným aktivitám na poli
historické práce náleží vedení autorských týmů či podíl na dějinách města
Příbora (Dějiny města Příbora, Nový Jičín – Příbor 2002) a na dějinách
okresu i města Nového Jičína (Okres Nový Jičín. Místopis obcí. 2. svazek,
Nový Jičín 1998; Nový Jičín, Praha 2011). Svoji erudici J. Jurok prokázal
i při redakci dvou sborníků: sborníku příspěvků ze sympozia o královských a poddanských městech (Královská a poddanská města od své geneze
k protoindustrializaci a industrializaci. Sborník příspěvků z mezinárodního
sympozia konaného ve dnech 5.–6. října 2001, Ostrava – Nový Jičín – Příbor
2002) a výboru statí o městě Štramberku (Štramberk – Moravský Betlém.
650 let od založení města Štramberka 1359–2009, Nový Jičín – Štramberk
2009). Kromě těchto prací je J. Jurok autorem řady odborných studií
(z nichž uveďme např. J. A. Komenský a českobratrsko-kalvínská feudální
společnost Moravy, Časopis Slezského muzea – B společenské vědy 46,
1997, s. 97–119), edic (např. Neznámá obchodní kniha novojičínského obchodníka – pravděpodobně Blasia Österreichera – z let 1585–1589 a její edice,
Sborník archivních prací 60/2, 2010, s. 307–434, II. část, SAP 61/1, 2011,
s. 115–206), článků a recenzí.
Z pohledu archiváře si jubilanta vážím jako neúnavného badatele
a erudovaného kolegy a přeji mu mnoho úspěchů v jeho další vědecké
činnosti i velkou dávku životního optimismu.
Bohdan Kaňák
K nedožitým osmdesátinám profesora Jana Janáka
Když jsme s kolegy předávali koncem června 2007 profesoru Janu
Janákovi k jeho 75. narozeninám sborník Morava v národním a politickém
ruchu 19. století, v němž byly publikovány jeho některé významné, ale již
méně přístupné studie, nikdo netušil, že se jedná o jedno z našich posledních setkání s touto významnou osobností brněnské historické obce. Přijal
nás se svou manželkou v útulné chatě situované do klidného a malebného
svrateckého údolí poblíž Hradčan u Tišnova, ve které často, jak sám říkal,
promýšlel a tvořil většinu svých děl. Radovali jsme se ze zlepšení jeho
zdravotního stavu po těžkém úrazu, který utrpěl koncem roku 2000, a z ba-
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datelských plánů, které hodlal uskutečnit. O to zdrcující pak byla zpráva,
jež přišla o rok později. Když si počátkem léta 2008 zlomil nohu, jeho
zdravotní problémy se rychle a dramaticky zhoršily a vedly k nejhoršímu –
po krátkém pobytu v nemocnici 13. srpna 2008 profesor Jan Janák zemřel.
Nechci na tomto místě opakovat již mnohokrát připomenuté milníky
jeho životní cesty a rozsáhlý badatelský přínos.1 Již bezmála pět let však
postrádám v jeho osobě precizního vědce, laskavého učitele, a především
výborného člověka. Moje nejstarší osobní vzpomínka na tehdy doktora
Janáka je spjata s jeho učitelským působením na Ústavu českých a obecných dějin brněnské filozofické fakulty v druhé polovině osmdesátých let
minulého století, když mi po několik let svým jménem kryl skutečného
vedoucího mých studentských odborných prací docenta Josefa Válku, který
tam nemohl být uveden.
Častokrát mi jej v mysli připomenou řádky velmi kvalitních profilových prací, bez nichž se sotva dnes mohu ve své učitelské a odborné
práci obejít – zejména bez vysokoškolské učebnice Dějiny správy českých
zemí do roku 1945 z roku 1989 (o šestnáct let později vydána jako Dějiny
správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost) nebo monografie
Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918 (z roku 1999), kterých byl Jan
Janák sám autorem nebo na nich měl výrazný spoluautorský podíl. Při
poradách redakce nad jednotlivými čísly Časopisu Matice moravské vzpomínám na Janákovu pečlivou redakční práci, pokud mu to zdravotní stav
dovoloval, projevující se detailním prostudováním a kritickým, vždy však
objektivním zhodnocením úrovně jednotlivých příspěvků, soustavným budováním recenzní rubriky, ale také například jednoznačnými a zásadovými
postoji před občasnými snahami z vnějšího prostředí, jež usilovaly omezit
svobodnou badatelskou diskusi na stránkách periodika.
Snad ještě častěji mi vytane na mysli osobnost profesora Janáka při
činnosti Matice moravské. Za jeho předsednictví se z pouhé kolektivní
sekce Československé historické společnosti a pozdějšího Historického
klubu opět stala samostatná vědecká společnost, jež si v české badatelské
komunitě historiků vydobyla renomé nejen kontinuálním vydáváním ČMM,
ale i obnovou, popřípadě vznikem nových edičních řad, a samostatným
pořádáním nebo spolupořádáním řady vědeckých sympozií, konferencí,
seminářů a cyklů samostatných přednášek domácích a zahraničních odborníků. Jeho osobnost stála také u počátků budování a rozvíjení kontaktů
společnosti s ostatními domácími i zahraničními maticemi, jež jsou udržovány a prohlubovány dodnes.
1
To již bylo učiněno několikrát, např. VVM 44, 1992, s. 265–267; ČMM 111, 1992,
s. 185–187; ČMM 116, 1997, s. 5–18; Lexikon současných českých historiků. Edd. J. Pánek,
P. Vorel a další. Praha 1999, s. 113–115; Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské,
profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Edd. B. Chocholáč a J. Malíř. Brno 2002, s. 13–16; ČMM 126, 2007, s. 250–252.
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K R O N I K A

Stopa po osobnosti profesora Jana Janáka v mé mysli a jsem pevně
přesvědčen, že i v myslích mnoha dalších jeho žáků, kolegů a přátel je tak
hluboká a nesmazatelná.
Bronislav Chocholáč

435

