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Časopis Matice moravské 133/2014 3

Petr Jokeš 

„…beate Marie virginis gloriose, in cuius 
honorem eadem parrochialis ecclesia sit 
consecrata…“
Pohledy do světa středověkých patrocinií 
na jižní Moravě*

„…beate Marie virginis gloriose, in cuius honorem eadem parrochialis ecclesia 
sit consecrata…“
The insights into the world of medieval patrocinia in southern Moravia

The study analyzes the dedications of the parish, filial and monastery churches as 
well as of the solitary public chapels in six south-Moravian regions, Blansko, Brno-
city, Brno-country, Břeclav, Hodonín and Vyškov. The text focuses mainly on the 
following problems: the methodology of the research of the dedications, frequency 
of individual dedications, foreign influence in the choice of the dedications and the 
changes of the dedications.

Key words: the Middle Ages, Moravia, church history, cultural history, patron saints, 
dedications

V letech 2010–2013 autor tohoto příspěvku provedl výzkum středo-
věkých patrocinií v jihomoravských okresech Blansko, Brno-město, Brno-
-venkov, Břeclav, Hodonín a Vyškov. Sebrané údaje faktografické povahy 
byly ve formě soupisu patrocinií nedávno publikovány v Časopisu Matice 
moravské.1 Nynější příspěvek nabízí bližší pohled na některé problémy, 
které souvisejí s analýzou sebraného materiálu.

Metodika výzkumu

Současný výzkum navazuje na předchozí texty, v nichž se autor více či 
méně dotknul problematiky středověkých patrocinií.2 A i když od nejstarší 

*  Studie vznikla za finanční podpory grantového projektu Ministerstva vědy a vysokých 
škol Polské republiky číslo N N108 043539 Patrocinia średniowiecznych kościołów na Morawach 
południowych.
1 J o k e š ,  Petr: Soupis patrocinií na jižní Moravě. ČMM 132, 2013, s. 113–149.
2 J o k e š ,  Petr – R y c h l í k o v á ,  Monika: Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě. 
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z uvedených publikací již uplynulo nemálo let, základní metodologická 
východiska zůstávají prakticky stejná. Jde na prvním místě o přesvědčení, 
že základem každé solidní analýzy patrocinií jakožto historického jevu 
musí být jejich dobře sestavený kritický soupis, představující patrocinia 
v určitém vymezeném území a čase.3 Proto na výzkum patrocinií farních, 
filiálních a klášterních kostelů, jakož i samostatně stojících veřejných kaplí 
doložených do roku 14194 v okresech Jihlava, Třebíč a Znojmo z roku 
1993 nyní navazuje podobný výzkum patrocinií v okresech Blansko, Brno-
-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Vyškov (zjištěno bylo celkem 
257 patrocinií při 2425 sakrálních objektech, viz dále).

Jak již bylo v literatuře mnohokrát zdůrazněno, hlavním metodologic-
kým problémem, s nímž se badatel zabývající se patrocinii musí vypořádat, 
je otázka jejich pramenného doložení. Ve středověkých pramenech se totiž 
zmínky o patrociniích vyskytují, a to zejména u kostelů venkovských, jen 
sporadicky. Zatímco ve městech a obecně tam, kde bylo kostelů více, patro-
cinium sloužilo jako rozlišovací znak, a patrocinia v lokalitách tohoto typu 
jsou proto zpravidla dobře doložena již pro dobu svého vzniku, v případě 
kostelů z lokalit disponujících pouze jedním sakrálním objektem bývá pro 
badatele objev soudobého dokladu o patrociniu spíše příjemným, avšak 
nepříliš častým překvapením.

Z nastíněné situace vyplývá nutnost retrospektivního využití pozděj-
ších pramenů. Tyto prameny by přitom pochopitelně měly být časově co 
nejméně vzdálené od doby vzniku kostela, neboť čím mladší je první zjiš-
těný doklad o patrociniu, tím větší je i nebezpečí, že se v mezičase mohlo 
patrocinium změnit. Změny sice nebyly příliš časté,6 vyskytovaly se však; 
chceme-li proto dojít k co nejpřesnějším závěrům, musíme využít všech 
možností, jak riziko podobných nepřesností omezit. Stav pramenné základ-
ny nás v tomto směru bohužel stěží naplní optimismem: pro teritorium 
středověké olomoucké diecéze nemáme až do druhé poloviny 18. století 
k dispozici ani jeden pramen, jenž by systematicky zachycoval stav patro-
cinií na celém jejím území. Je to dáno tím, že prameny, jež by potenciálně 

ČMM 112, 1993, s. 55–76; J o k e š ,  P.: K otázce rekonstrukce kostelní sítě na Moravě ve 13. 
století. (Na příkladě západní a jihozápadní Moravy). ČMM 124, 2005, s. 171–201; t ý ž :  Farní 
organizace na středověké západní Moravě. Brno 2011; t ý ž :  Soupis patrocinií na jižní Moravě, 
s. 113–149.
3 To zdůrazňoval již zakladatel moderního českého bádání o patrociniích Zdeněk Boháč, 
srov. B o h á č ,  Zdeněk: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení. ČsČH 21, 1973, 
s. 386. Za upozornění na význam patrocinií a zvláště jejich kritického soupisu, jakož i za řadu 
dalších důležitých rad k tomuto tématu děkuji svému učiteli prof. Liboru Janovi.
4 Pominuta byla oltářní patrocinia a patrocinia sakrálních objektů specifického charakteru, 
jako jsou špitální kostely a kaple, karnery či soukromé kaple (např. na hradech).
5 Uvedený počet představuje zhruba něco mezi čtvrtinou a třetinou všech sakrálních 
objektů v tehdejší olomoucké diecézi. K otázce počtu kostelů a kaplí na středověké Moravě 
srov. J o k e š ,  P.: Farní organizace, s. 170–172, kde i další literatura.
6 Viz dále část věnovanou změnám patrocinií.
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mohly takovouto informaci poskytnout, se buď nezachovaly vůbec, nebo 
jen ve zlomkovitém stavu. Zatímco prameny pro pozdější olomouckou 
arcidiecézi jsou přitom zachovány poměrně dobře – nejstarší víceméně 
kompletní přehled o patrociniích zde poskytují děkanské matriky z roku 
16727 – pro diecézi brněnskou máme k dispozici jen náhodně zachované 
dokumenty či jejich zlomky. Z nich nejvýznamnější jsou dva vizitační pro-
tokoly z roku 1662, zachycující tehdejší (dosti rozsáhlé) děkanáty telčský 
a velkomeziříčský.8 Ty dohromady pokrývají území, táhnoucí se v širokém 
pásu podél česko-moravské hranice od Slavonicka a Bítovska přes Jihlav-
sko a část Třebíčska až po Velkomeziříčsko s Novoměstskem. Pro zbytek 
území jsou k dispozici popisy děkanátů z roku 1713, pokud se dochovaly, 
a pak již jen různé roztroušené zmínky. Fragmentárnost zachovaného ma-
teriálu přitom není jedinou příčinou, proč bychom v zachované pramenné 
základně marně hledali systematickou informaci o kostelních zasvěceních. 
Potíže způsobuje i fakt, že zmíněná „macešskost“, s níž k uvádění patroci-
nií přistupoval středověk, přetrvává do jisté míry i v pozdějších stoletích. 
Uvedené prameny totiž sice popisují předmět svého zájmu (zpravidla je jím 
některý z děkanátů a v jeho rámci jednotlivé kostely) často poměrně pečlivě, 
tato pečlivost se však týká hlavně věcí, které byly pro autora, respektive 
adresáta elaborátu prioritami – tedy stavu kostela a fary (po bouřlivých 
letech třicetileté války často povážlivého), jeho vybavení bohoslužebnými 
předměty a knihami, kostelního majetku, výskytu heretiků atd., nikoli však 
patrocinia. Údaje o něm proto občas chybí i v pramenech, jež patrocinia 
kostelů jinak v zásadě uvádějí (vizitační protokoly, děkanské matriky); to 
se přitom netýká jen písemností ze 17. a 18. století, ale i dosti podrobných 
a systematických děkanských matrik z počátku 19. století.9

Prameny systematické povahy, o nichž byla právě řeč, mají kromě 
toho u středověkých sakrálních objektů jednu nevýhodu – v případě jejich 
použití leží mezi vznikem patrocinia a jeho doložením dosti dlouhé období, 
navíc plné náboženského kvasu, jenž nepochybně mohl vést i ke změnám 
patrocinií. Většina patrocinií doložených již ve středověku se ovšem shoduje 
s patrocinii dnešními, takže změny způsobené husitstvím a reformací asi 
nebyly tak dramatické, jak bychom snad mohli předpokládat; nebezpečí 
takovýchto změn však na zřeteli mít musíme. Velmi žádoucí proto je, aby 
badatel použil v co největší míře prameny starší. Zde ovšem již nejsou 
k dispozici prameny systematicky vedené, o nichž byla řeč výše, a ke slovu 
se nutně dostává obtížné vyhledávání náhodných zmínek v pramenech 

7 Uloženy in: Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, Arcibiskupská konzistoř Olomouc 
(dále jen ACO).
8 Vizitační protokol velkomeziříčského děkanství z roku 1662, ACO, sg. B 12, kart. 670 
a Vizitační protokol telčského děkanství z roku 1662, Moravský zemský archiv v Brně (dále 
jen MZA), G 10 Sbírka rukopisů, č. 170.
9 Uloženy in: MZA, B 16 Moravské místodržitelství, účtárna.
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nejrůznější povahy i provenience. Tyto prameny přitom můžeme rozdělit 
do dvou skupin. První zahrnuje prameny starší, vzniklé zhruba do počátku 
15. století, zatímco druhá prameny novější, vzniklé od počátku 15. století 
do doby, z níž máme k dispozici první prameny systematické povahy, tedy 
do druhé poloviny 17. století. Výhodou pramenů z první skupiny je to, že 
jsou velmi často k dispozici ve formě edic, což při obrovském množství 
excerpovaného materiálu významně usnadňuje práci, zejména je-li součástí 
edice i kvalitní rejstřík. Na druhé straně nevýhodou je jejich relativně malé 
množství. Ve skupině druhé množství pramenů naopak rapidně stoupá, 
jen jejich malá část je však zpřístupněna tiskem, což v praxi znamená, že 
provedení kompletní heuristiky všech pramenů připadajících v úvahu (a to 
jsou v podstatě všechny existující, neboť náhodná zmínka o patrociniu se 
může nacházet v zásadě kdekoliv) není v lidských silách. Jako východisko 
se nabízí zvolit určité skupiny pramenů, jevící se jako perspektivní, a dále 
pracovat převážně jen s nimi. Podobnou strategii zvolil i autor tohoto textu, 
přičemž jako perspektivní zvolil následující skupiny pramenů: 1) Prameny 
vzniklé v úředním aparátu olomouckého biskupství. Z období 15.–17. století 
jde především o zlomek erekční knihy z let 1482–1552,10 jiné zachované 
prameny, jako je zlomek konfirmační knihy z let 1452–145511 či zlomek 
akt biskupského oficiála z let 1469–154012 se ukázaly jako méně perspek-
tivní. 2) Různé druhy testamentů a zbožných nadání, neboť tyto byly často 
směřovány ke konkrétním svatyním, jejichž patrocinia se pak v těchto 
pramenech objevují. Problém je, že materiál tohoto typu je spojen hlavně 
s městským prostředím (zápisy v různých k tomu sloužících městských 
knihách), kde pak logicky i mezi adresáty testamentů a nadání dominují 
městské kostely, u nichž doložení patrocinia již pro období středověku 
zpravidla není problém. Patrocinia kostelů venkovských, jejichž doložení 
je nejobtížnější, a doklady o nich jsou tudíž pro badatele zvlášť cenné, se 
zde vyskytují poměrně zřídka. 3) Klášterní fondy, v nichž se relativně často 
nacházejí dva druhy perspektivních pramenů: jde jednak o agendu týkající 
se investitur kněží na patronátní fary, jednak o odpustkové listiny. V obou 
se patrocinia, a to i venkovských kostelů, čas od času objevují.

Ani od takto promyšlené heuristiky ovšem nečekejme spektakulární 
výsledky. Dokládá to srovnání grafů č. 1 a 2, ukazujících, jak velké pro-
cento nejstarších dokladů o patrociniích spadá do jednotlivých časových 
období. První graf ukazuje stav pro nyní prezentovaný výzkum, zatímco 
druhý pro výzkum okresů Jihlava, Třebíč a Znojmo, jehož výsledky byly 

10 ACO, kniha č. 146.
11 E l b e l ,  Petr.: Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské 
(1408–1457). Rukopis disertační práce na HÚ FF MU. Brno 2007. Příloha IV – edice zlomku 
konfirmační knihy olomoucké diecéze z let 1452–1455.
12 ACO, kniha č. 265.
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publikovány v roce 1993.13 Mezi oběma výzkumy existuje metodologická 
návaznost v tom smyslu, že druhý probíhal s využitím zkušeností z prvního, 
oba grafy nicméně ukazují, že výrazně pozitivních změn bylo dosaženo 
jen částečně, a to hlavně u pozdních pramenů: tak se v novějším výzkumu 
podařilo zcela eliminovat skupinu dokladů z doby po r. 1800 ve prospěch 
dokladů starších, což nepochybně vedlo ke zpřesnění výsledků.14 Naopak 
ve využití nejstarších skupin pramenů k podstatnějším změnám nedošlo: 
zastoupení pramenů vzniklých do r. 1419 dokonce mírně kleslo (z 25 % 
na 21 %), u pramenů z období mezi husitstvím a Bílou horou sice vzrostlo, 
avšak pouze o dvě procenta, ze 4 % na 6 %, a to i přesto, že využití této 
skupiny pramenů byla věnována značná pozornost.15 To ovšem nic nemění 
na skutečnosti, že význam posledně jmenované skupiny pramenů je pro 
poznání středověkých patrocinií mimořádný, a to především vzhledem 
k malé časové vzdálenosti od zkoumaného období. Badatel, jenž bude chtít 
získat pokud možno spolehlivý materiál, co nejméně zatížený pozdějšími 

13 J o k e š ,  P. –  R y c h l í k o v á ,  M.: Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě, 
s. 55–76.
14 Nejde jen o prostou skutečnost, že doklady z 18. století jsou starší než ze století 19., 
ale i o to, že se s jejich pomocí podařilo zachytit stav před josefínskými reformami, jež, jak 
známo, vedly k likvidaci řady kostelů.
15 Je ovšem pravda, že ve výzkumu z r. 1993 jde u některých dokladů z tohoto období 
o pozdní opisy, jejichž použití jsem se nyní vzhledem k jejich možné nespolehlivosti snažil 
pokud možno vyhnout. 

Doloženo do roku 1419
21 %

Doloženo 1420–1620
6 %

Doloženo 1621–1699
34 %

Doloženo 1700–1799
26 %

Nedoloženo vůbec
13 %

Graf č. 1 – doložení patrocinií v prezentovaném výzkumu
Graf č. 1 – Doložení patrocinií v prezentovaném výzkumu
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změnami, tedy musí počítat mimo jiné i s pracnou excerpcí pramenů vznik-
lých zhruba mezi začátkem husitských válek a začátkem války třicetileté.16

Frekvence jednotlivých patrocinií

Podařilo se zachytit celkem 257 patrocinií17 a 40 různých patronů18. 
Patrony a jejich počty uvádí následující tabulka:

16 Boháč uvádí pro Čechy následující údaje: třetina patrocinií doložených již z doby 
předhusitské, třetina z doby mezi husitskými válkami a třicetiletou válkou a třetina z doby 
barokní. B o h á č ,  Z.: Patrocinia v Čechách v době předhusitské a barokní. In: Hledíková, 
Zdeňka – Polc, Jaroslav V. (edd.): Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho 
působení a významu v české zemi. Praha 1994, s. 165.
17 Patrocinium je zde chápáno jako volba určitého patrona – ochránce sakrálního objektu, 
potažmo komunity s ním spojené (farnost, klášter...). Proto jsou z pochopitelných důvodů jako 
zvláštní patrocinia počítána i ta, která byla součástí kopatrocinií (tedy případů, kdy měl sakrální 
objekt více než jednoho patrona), jakož i případy, kdy došlo ke změnám patrocinií, pokud se 
tak stalo ještě během zkoumaného období. Tudíž změnilo-li se patrocinium kostela ze světce 
A na světce B, objevují se v naší statistice oba světci, neboť zde máme co do činění se dvěma 
momenty volby patrona. Z toho pak také vyplývá, že v naší statistice figuruje více patrocinií, 
než kolik se podařilo zjistit sakrálních objektů, neboť některé sakrální objekty měly dva či více 
patronů, ať už zároveň (kopatrocinium) nebo v různých obdobích (změna patrocinia).
18 Rozmanitá patrocinia mariánská jsou počítána jako jedno patrocinium. Podobně přistu-
puji i k zasvěcením sv. Petru a sv. Petru a Pavlu – chápu je jako jedno (poněkud specifické) 
patrocinium; v některých případech je ve středověku doloženo zasvěcení sv. Petru, jež bylo 
později rozšířeno o sv. Pavla (Brno-Petrov, Miroslav na Znojemsku), avšak např. v tzv. raj-
hradských falzech (pocházejících z 13. století) již vystupují v roli patronů klášterního kostela 

Doloženo do roku 1419
25 %

Doloženo 1420–1620
4 %

Doloženo 1621–1699
32 %

Doloženo 1700–1799
4 %

Doloženo po 1800
27 %

Nedoloženo vůbec
8 %

Graf č. 2 – doložení patrocinií ve výzkumu z r. 1993
Graf č. 2 – Doložení patrocinií ve výzkumu z r. 1993
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Č. Patrocinium Počet 
1. P. Marie 32
2. Jan Křtitel 21
3. Václav 17
4. Mikuláš 15
5. Petr/Petr a Pavel 15
6. Jakub Větší 12
7. Vavřinec 12
8. Martin 10
9. Jiří 9
10. Jiljí 8
11. Všech svatých 8
12. Bartoloměj 7
13. Kříž 5
14. Filip a Jakub 5
15. Michael archanděl 4
16. Ondřej 4
17. Kunhuta 3
18. Marie Magdalena 3
19. Markéta 3
20. Anna 3
21. Nejsv. Trojice 3
22. Oldřich 3
23. Alžběta 2
24. Prokop 2
25. Vít 2
26. Stanislav 2
27. Antonín Paduánský 1
28. Barbora 1
29. Gotthard 1
30. Havel 1
31. Jan Evangelista 1
32. Kateřina 1
33. Kliment 1
34. Leonard 1
35. Marek 1
36. Osvald 1
37. Pantaleon 1
38. Šimon a Juda 1
39. Tomáš 1
40. Vojtěch 1

oba světci, srov. CDB I, č. 379, s. 354 a č. 381, s. 357. Někdy se vyskytující názory, že starší 
formou je zasvěcení sv. Petru, zatímco zasvěcení sv. Petru a Pavlu je mladší, je proto třeba 
přijímat opatrně. Prameny svědčí spíše o tom, že se ve středověku v zásadě setkáváme s oběma 
formami, přičemž kratší forma byla většinou dříve či později rozšířena na formu delší.
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Percentuální zastoupení jednotlivých zasvěcení ukazuje graf č. 3:

Na předchozí tabulce i grafu lze dobře sledovat rozmanitost, jakou 
se skladba zkoumaného souboru vyznačuje. Bylo zjištěno 40 patronů, což 
lze rámcově označit za počet srovnatelný s jinými oblastmi střední Evropy. 
Pro srovnání: Tukay v opolském arcijáhenství zjistil pro období do roku 
1500 celkem 43 patronů,19 Helbig v Sasku do počátku 16. století 53,20 
Marschall ve vratislavském arcijáhenství pro období do mongolského vpádu 
2821 a Rozynkowski v nepříliš rozsáhlé chełmińské diecézi (na území státu 
Řádu německých rytířů) do počátku 15. století 29 patronů.22 Přes rozdíly 

19 T u k a y ,  Heinrich: Oberschlesien im Spannungsfeld zwischen Deutschland Polen und 
Böhmen-Mähren. Eine Untersuchung der Kirchenpatrozinien im mittelalterlichen Archidiakonat 
Oppeln. Köln – Wien 1976, s. 281–287.
20 H e l b i g ,  Herbert: Untersuchungen über die Kirchenpatrozinien in Sachsen auf siedlungs-
geschichtlicher Grundlage. Berlin 1940, s. 375.
21 M a r s c h a l l ,  Werner: Alte Kirchenpatrozinien des Archidiakonates Breslau. Ein Beitrag 
zur ältesten schlesischen Kirchengeschichte. Köln – Graz 1966, s. VII–VIII a 66.
22 R o z y n k o w s k i ,  Waldemar: Patrocinia kościołów parafialnych w diecezji chełmińskiej 
w średniowieczu. Zapiski Historyczne 65/3–4, 2000, s. 57.

P. Marie
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Graf č. 3 – zastoupení nejčastějších patrocinií
Graf č. 3 – Zastoupení nejčastějších patrocinií
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v použité metodologii se tak počty patrocinií ve středoevropských zemích 
jeví jako více méně podobné.23

Dalšími důležitými údaji je počet izolovaných patrocinií, tedy patro-
cinií, která se vyskytují jen jednou (těch bylo 14), a také poměrně vysoký 
počet patrocinií, která neznáme vůbec (33, čili zhruba 13 %). U neznámých 
patrocinií jde vesměs o kostely zaniklé, přičemž kolem třetiny z nich tvoří 
kostely velkomoravské.24

Pokud jde o rozdělení patrocinií podle jejich původu, nejpočetnější 
skupinu tvoří patrocinia spjatá s Novým zákonem, jichž je 106 (P. Marie, 
Jan Křtitel, Petr, Jakub Větší, Bartoloměj, Filip a Jakub, Ondřej, Marie 
Magdalena, Anna, Jan Evangelista, Marek, Šimon a Juda, Tomáš). Násle-
duje 55 zasvěcení světcům z raněkřesťanského období (Mikuláš, Vavřinec, 
Martin, Jiří, Markéta, Vít, Barbora, Kateřina, Kliment, Pantaleon) a 43 
zasvěcení patronům pocházejícím ze středověku (Václav, Jiljí, Kunhuta, 
Oldřich, Prokop, Stanislav, Alžběta, Antonín Paduánský, Gotthard, Havel, 
Leonard, Osvald, Vojtěch). Osmkrát je zastoupeno patrocinium Všech 
svatých, čtyřikrát patrocinium angelologické (archanděl Michael) a osmkrát 
patrocinia soteriologická (Kříž, Nejsvětější Trojice).

Zastoupení většiny patrocinií je bohužel natolik malé, že neumožňuje 
sledovat dynamiku jejich výskytu v čase. To je možné jen u nejpočetněji 
zastoupených zasvěcení, i zde je však třeba hodnotit relevanci získaných 
výsledků velmi opatrně. To se týká zejména nejstaršího období (do konce 
12. století), ve kterém bylo kostelů na Moravě obecně dosti málo, takže 
i počet tehdy se vyskytujících patrocinií je pochopitelně nízký. Jestliže 
se v této době počty sakrálních objektů zasvěcených jednomu patronovi 
pohybují mezi hodnotami 1 až 3, nemůžeme samozřejmě z těchto čísel 
(a podobně ani z eventuální nepřítomnosti určitého patrocinia) vyvozo-
vat dalekosáhlé důsledky. Ostatně i v pozdějším období, kdy sakrálních 
objektů valem přibývá, může být obtížné odlišit změny počtu patrocinií, 
odrážející určité tendence v duchovní oblasti či v recepci jednotlivých kul-
tů, od víceméně náhodných výkyvů – tím spíše, že datování drtivé většiny 
zkoumaných kostelů a kaplí je z pochopitelných důvodů jen přibližné.25 
Zde proto představíme jen dynamiku výskytu nejčastějších zasvěcení, jimiž 
jsou Panna Marie, Jan Křtitel, Václav, Mikuláš a Petr/Petr a Pavel (graf č. 4).

23 Jiná byla zřejmě situace v rozvinutějších oblastech západní Evropy, kde je třeba počítat 
s bohatší škálou patrocinií, srov. např. J o n e s ,  Graham: Saints in the Landscape. Stroud 
2007, s. 33–38 a H e l b i g ,  H.: Untersuchungen, s. 375.
24 Patrocinia zaniklých kostelů jsou počítána podle pravidla jeden kostel = jedno patro-
cinium, i když samozřejmě nemůžeme vyloučit, že některé z nich měly patrocinií více, ať již 
proto, že byly zasvěceny více patronům, nebo proto, že se během jejich existence patrocinium 
změnilo.
25 K otázce datování středověkých sakrálních staveb srov. J o k e š ,  P.: Farní organizace, 
s. 116–117.



12

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Na tomto grafu upoutává pozornost především křivka představující 
výskyt svatopetrských patrocinií. Těch je v období do začátku 13. století 
plných 13 %, přičemž jde vesměs o významné kostely: klášterní kostel 
v Rajhradě, chrám svatého Petra v Brně a kostel předpokládaného ze-
měpanského dvorce v Řeznovicích26 (otevřená je otázka další významné 
lokality – Podivína, kde existuje svatopetrské patrocinium a kde máme 
co do činění s kostelem snad již v 11. století, nejistá je však kontinuita 
patrocinia). O významu svatopetrských zasvěcení v tomto období svědčí 
i příklady mimo oblast našeho výzkumu, především původní biskupský 
kostel v Olomouci. Také na západě Moravy najdeme svatopetrské svatyně 
z 12. století, a to v Dalešicích, Mikulovicích a Horních Dubňanech, i když 
v tomto případě asi nešlo o kostely významem srovnatelné s předchozími. 
Od počátku 13. století význam svatého Petra jako patrona klesá,27 znovu 
se však oživuje po polovině 14. století, i když možná ne tak silně, jak by se 
zdálo na základě grafu, neboť některé svatopetrské kostely, které současný 
stav poznání nedovoluje datovat dříve než právě do tohoto období, by 
snad mohly být i starší (Lysice,28 Lovčice).

Podobný průběh jako svatopetrské zasvěcení vykazuje i patrocinium 
sv. Martina. Do grafu není zahrnuto vzhledem k celkově nízkému počtu 
zasvěcení, to však nic nemění na faktu, že v období do roku 1200 se obje-
vuje hned dvakrát (tedy stejně často jako P. Marie, patřící stabilně k nej-

26 O tomto dvorci blíže viz N o v o t n ý ,  Boris: Archeologický výzkum hradu „Rokyten“ 
na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice. 
Archaeologia historica 6, 1981, s. 234–236.
27 K podobnému závěru dochází i B o h á č ,  Zdeněk: K otázce využití zasvěcení kostelů 
v oboru historické geografie. ČsČH 16, 1968, s. 583 a H o s á k ,  Ladislav: Patrocinium sv. Petra 
jako doklad pro vývoj moravských sídel. ČMM 91, 1972, s. 327–328.
28 Za laskavé upozornění na možné větší stáří lysického kostela děkuji Jaroslavu Sadílkovi.
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frekventovanějším patrociniím), přičemž navíc existují tři kostely, u nichž 
datování do 12. století sice nelze prokázat, lze však o něm poměrně reálně 
uvažovat. Jde o Blansko (v roce 1136 zde biskup Jindřich Zdík hodlal 
postavit kostel, to však narazilo na odpor brněnského knížete Vratislava; 
o výsledku sporu nás prameny dostatečně neinformují, zdá se, že stavba 
kostela byla na nějakou dobu odložena, nevíme však, na jak dlouho29), 
Pravlov, důležitou lokalitu při přechodu přes řeku Jihlavu na jihozápad 
od Brna, a konečně rovněž o Drnholec, sídlo významného rodu pánů 
z Drnholce, jež bývá ztotožňováno s poněkud tajemným Pulínem z pramenů 
konce 12. a počátku 13. století – pokud je toto ztotožnění správné, pak 
je třeba počítat s kostelem již v roce 1185.30 Na rozdíl od svatopetrského 
patrocinia není tak snadné najít příklady starých svatomartinských kostelů 
i jinde na Moravě, v některých případech je však podobné stáří možné. To 
se týká především Šatova, který náleží k nejstarším doloženým moravským 
farám,31 a také městského kostela v Třebíči; jeho vznik je dnes na základě 
architektury kladen více méně do poloviny 13. století,32 uvážíme-li však, že 
se předlokační osada v blízkosti významného kláštera nepochybně rozvíjela 
již ve 12. století, můžeme uvažovat i o dřívější existenci kostela.

Zajímavý průběh vykazuje křivka mariánských zasvěcení. Patroci-
nium sice téměř ve všech obdobích dominuje, jeho podíl však od druhé 
poloviny 13. století klesá, i když absolutní počty nadále zůstávají poměrně 
vysoké: v první půli 14. století pět nových zasvěcení, v období 1350–1419 
šest. Souvisí to zřejmě s tím, jak postupně přibývalo kultů svatých: zatímco 
v nejstarším období je na našem území doloženo „portfolio“ pouhých šesti 
patrocinií (P. Marie, Martin, Pantaleon, Petr/Petr a Pavel, Vavřinec, Jiljí?33), 
pak např. v první polovině 14. století je to již 22, čili téměř čtyřnásobek 
(Alžběta, Anna, Bartoloměj, Filip a Jakub, Jakub Větší, Jan Křtitel, Jiljí, 
Kříž, Marek, P. Marie, Marie Magdalena, Martin, Michael, Mikuláš, Petr 
a Pavel, Prokop, Stanislav, Šimon a Juda, Tomáš, Václav, Vavřinec, Všech 
svatých).34

29 Fontes rerum Bohemicarum (= FRB) II. Pragae 1874, s. 223–224.
30 FRB II/1, s. 506.
31 J o k e š ,  P.: Farní organizace, s. 92 a 138.
32 K u d ě l k a ,  Zdeněk: Románská architektura na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného 
umění I/1. Praha 1984, s. 86–87.
33 Jde o kostel v Brně-Komárově, jehož původní patrocinium není zcela jisté.
34 Otázku rozmanitosti souborů patrocinií užívaných v jednotlivých obdobích ponechávám 
dalšímu bádání. Podobně nechávám stranou i opomíjený problém celkové skladby patrocinií 
v jednotlivých obdobích, tedy otázku patrocinií, s nimiž středověký člověk reálně přicházel 
do kontaktu (většina prací o patrociniích se soustředí na volbu patrocinií v určitých obdobích, 
tedy na patrocinia, která se v jednotlivých stádiích vývoje objevovala jako nová; je však třeba 
mít na paměti, že soubor patrocinií, spoluvytvářejících životní prostor středověkého člověka 
v určitém období, zahrnoval nejen tato nová patrocinia, ale i všechna patrocinia ze starších 
období, pokud ta mezitím nepřestala existovat).
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Ostatní patrocinia zastoupená v grafu (Jan Křtitel, Václav, Mikuláš) 
vykazují víceméně podobný průběh (zajímavý, ač obtížně interpretovatelný 
je pokles u sv. Václava ve druhé polovině 13. století), přičemž nulové za-
stoupení v nejstarším období je třeba přijímat s rezervou: jde totiž vesměs 
o patrocinia, která se jinde na Moravě v tomto období více či méně často 
vyskytují (např. Mikuláš – Znojmo; Václav – Louka u Znojma, Olomouc; 
Jan Křtitel – Rokytná), takže jejich nepřítomnost ve zkoumaném souboru 
neznamená, že jejich kult v té době na Moravě neexistoval.

Patrocinia a zahraniční vlivy

Otázka využití patrocinií ke sledování mezinárodních duchovních 
a kulturních kontaktů patří v rámci tématu jistě k nejzajímavějším. Je 
ovšem také nesmírně komplikovaná, neboť kulty svatých se ve středověké 
(a nejen středověké) Evropě šířily často velmi složitým způsobem. Střediska 
kultů svatých byla nejednou vzdálena stovky kilometrů od jejich rodišť 
a působišť a vznikala, zanikala a přemísťovala se v závislosti na mnoha 
činitelích, mezi nimiž k nejdůležitějším patřilo přenášení hrobů svatých 
či jejich významných relikvií. Tyto translace pak zase závisely na konkrét-
ních politických a společenských faktorech a jevech, jako byla například 
expanze islámu, křížové výpravy, činnost církevních řádů či rozmanité 
osobní zkušenosti, záliby a kontakty vlivných osob. Analýza sebraného 
materiálu z tohoto zorného úhlu proto představuje téma na minimálně 
jednu samostatnou studii, nehledě k tomu, že s hlubším rozborem bude 
jistě lepší počkat na dobu, kdy se podaří zpracovat rozsáhlejší materiál, 
např. z celé Moravy. Nabízím nicméně alespoň určitou sondu, která může 
zhruba přiblížit některé aspekty problematiky.

Samo křesťanské náboženství je v našich zemích jevem sice dávno 
zdomácnělým, ale přece jen importovaným, navíc naše země byly v rámci 
světa západní církve vždy jen více či méně integrovanou periferií; to se 
odráží i ve skladbě patrocinií, mezi nimiž není domácích zasvěcení nijak 
mnoho. Konkrétně jde o tři svaté – Václava, Vojtěcha a Prokopa, přičemž 
(soudě podle početnosti výskytu) větší význam mělo jedině patrocinium 
svatého Václava.35 Hlavní zemský patron byl i hlavním patronem biskupství, 
což je zřejmě jeden z důvodů, proč se na středověké Moravě podle všeho 
nevyvinul výrazný kult světce-ochránce diecéze. Úcta ke svatému knížeti 
byla ovšem rozšířena silně: jak již víme, 17 svatováclavských zasvěcení 
představovalo 7 % všech patrocinií na našem území, jednalo se tedy o třetí 

35 Ze středověkých světců domácího původu zbývá ještě svatá Ludmila, jíž však nebyl 
zasvěcen ani jeden sakrální objekt. Specifickou otázkou je zasvěcování kostelů diecézním, 
případně zemským patronům pocházejícím z jiného než českého prostředí, vzhledem k její 
značné komplikovanosti ji však v této chvíli ponechávám stranou.
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nejoblíbenější patrocinium hned po Panně Marii a Janu Křtiteli. Další světci 
domácího původu už takové obliby zdaleka nedosáhli: svatému Prokopovi 
byly zasvěceny dva kostely a svatý Vojtěch se vyskytuje pouze jednou, jako 
spolupatron kostela ve Strážnici.36

Celkový počet dvaceti zasvěcení domácím světcům (necelých 8 %) 
se tak jeví jako poměrně skromný, a to např. i ve srovnání se středověkými 
světci zahraničního původu, jimž bylo zasvěceno 23 kostelů. Nejvíce kostelů 
– po devíti – bylo přitom zasvěceno světcům německého (Kunhuta, Old-
řich, Alžběta, Gotthard) a francouzského (Jiljí, Leonard) původu. Dvakrát 
byl zvolen patronem polský svatý Stanislav, jednou anglický sv. Osvald, 
portugalsko-italský sv. Antonín Paduánský a švýcarský svatý Havel (neměli 
bychom přehlédnout, že v našem vzorku zcela chybějí světci uherští). Po-
užité rozdělení podle zemí původu je ovšem pouze orientační, neboť řada 
kultů se nedá jednoduše klasifikovat. To platí např. o svatém Leonardu, 
jenž sice geograficky pochází z dnešní Francie, jeho kult je ovšem v naší 
části Evropy typický pro jihoněmeckou oblast.37 Jejím prostřednictvím se 
také nepochybně dostal na Moravu, kde vytváří charakteristickou skupinu 
kostelů situovaných podél rakouské hranice.38 Podobně je tomu i v přípa-
dě svatého Osvalda: tomuto u nás prakticky neznámému světci, původně 
northumbrijskému králi ze 7. století,39 je zasvěcen jediný kostel v Milovicích 
na Břeclavsku. Německé zprostředkování kultu (na Moravu se dostal pa-
trně s německými kolonisty) je v tomto případě více než pravděpodobné, 
neboť kostely svatého Osvalda se tu a tam objevují v okolních německých 
zemích, např. v Dolních Rakousích40 a v Sasku.41

Způsoby recepce jednotlivých světců se ovšem mezi sebou vzájemně 
lišily – pochopitelně v čase, neboť ne všechny kulty přicházely na naše 
území ve stejnou dobu, ale také pokud jde o prostor. Příkladem může být 
srovnání areálu tří patrocinií, která se k nám během středověku dostala 
z německé oblasti – svatých Leonarda, Oldřicha a Kunhuty (mapa č. 1).

36 Vojtěch je navíc jako spolupatron doložen jen jednou v roce 1673, kdy byl strážnický 
kostel zasvěcen svatým Martinu, Václavu a Vojtěchu. Později se vyskytuje již jen jediný patron 
– sv. Martin, takže není zřejmé, zda zmínka o svatovojtěšském patrociniu není omylem či zda 
nešlo jen o přechodný, pozdní pokus o rozšíření patrocinia. J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií 
na jižní Moravě, s. 140.
37 Lexikon des Mittelalters. München – Zürich – Stuttgart – Weimar 1980–1999, V, sl. 1894.
38 Kromě kostela v Mušově na Břeclavsku, zahrnutého do tohoto výzkumu, jde o kostely 
v Kdousově u Jemnice, Lidéřovicích u Dačic a Matějovci u Slavonic, srov. J o k e š ,  P.: 
Farní organizace, s. 56–57, 61 a 65.
39 Lexikon des Mittelalters VI, sl. 1549–1550.
40 Viz např. W o l f ,  Hans: Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen  
Alpenländer. II. Abteilung, Die Kirchen- und Grafschaftskarte, 6. Teil – Niederösterreich. Wien 
1955, s. 211, 319 a 351.
41 V Sasku lze počítat pro období do r. 1500 se dvěma zasvěceními. H e l b i g ,  H.: 
Untersuchungen, s. 230–231.
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Mapa, zachycující situaci na západní a jižní Moravě,42 ukazuje, že 
zatímco s patrocinii sv. Leonarda a sv. Oldřicha se setkáváme pouze při mo-
ravsko-rakouské hranici (určitou výjimkou je kostel sv. Oldřicha na Starém 
Brně), kostely sv. Kunhuty se objevují v zásadě na celém zkoumaném území. 
Vysvětlení patrně neleží v rozdílech mezi dobou, kdy se kulty uvedených 
světců objevily na Moravě, popřípadě mezi délkou období, ve kterém byly 
intenzivně zakládány kostely zasvěcené jednotlivým světcům. Všem třem 
svatým jsou totiž na zkoumaném území zasvěceny jak kostely starší, tak 
i mladší: např. nejstarší z kostelů sv. Kunhuty, zábrdovický, je datován 
na počátek 13. století, zatímco nejmladší – v Nížkovicích na Vyškovsku – 
na počátek 15. století. I stáří leonardských kostelů kolísá mezi přelomem 
12. a 13. století (Mušov) a koncem 14. století (Matějovec) a podobný 
obraz skýtá patrocinium sv. Oldřicha. Jako pravděpodobné vysvětlení se 
tak nabízí spíše rozdíl ve způsobu recepce: zatímco svatí Leonard a Old-
řich byli známi jen v příhraničním pásu sousedícím s oblastí intenzivního 
kultu v Dolním Rakousku, případně byli vázáni na německé obyvatelstvo 
žijící při rakouské hranici (tím by se vysvětlovalo i patrocinium sv. Old-
řicha v etnicky převážně německém Brně), svatá Kunhuta získala oblibu 
i v ostatních oblastech. Na základě toho lze předpokládat, že zatímco kult 
obou prvních světců byl spojen s příchodem německých osadníků, impuls 
k šíření svatokunhutské úcty vycházel odjinud; mohla to být např. obliba 

42 Mapa vznikla na základě údajů obsažených v: J o k e š ,  P. –  R y c h l í k o v á ,  M.: 
Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě, s. 55–76; J o k e š ,  P.: Farní organizace a t ý ž : 
Soupis patrocinií na jižní Moravě.
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u určité části společenských elit, která způsobila, že se kult neomezoval 
jen na jisté poměrně malé území.

Z ostatních svatých středověkého původu, jejichž úcta se k nám 
rozšířila, je zapotřebí blíže zmínit ještě alespoň dva. První je Antonín Pa-
duánský, jehož patrocinium zřejmě po nějakou dobu nesl kostel starobr-
něnských johanitů (poprvé doloženo 1243, čili jen 11 let po kanonizaci 
a 12 let po světcově smrti43); toto patrocinium dokládá kontakty s Itálií, 
zřejmě zejména v řádovém prostředí. Druhým je svatý Stanislav (kostely 
v Bošovicích a Kunštátě, další je doložen i v západomoravské Jemnici), 
jenž signalizuje vlivy polské.44 Ty, soudě podle počtu zasvěcení, nebyly 
rozsáhlé, nicméně existovaly, což není bez významu zvláště s ohledem 
na již zmíněnou absenci patrocinií pocházejících z jižní Moravě mnohem 
bližších (přinejmenším zeměpisně) Uher.

Výsledkem vlivů ze zahraničí ovšem nejsou jen zasvěcení světcům, 
kteří ve středověku žili a působili; podobně tomu bylo i se všemi ostatními 
svatými, ať již pocházeli z pozdní antiky či jsou vázáni přímo na biblické 
děje. Dospět k poznání, jak, kdy a odkud přišly jejich kulty na Moravu, 
je úkolem velmi obtížným, neboť příchod řady zejména novozákonních 
kultů je třeba spojovat již s obdobím christianizace Velké Moravy. O které 
kulty ovšem konkrétně šlo? Můžeme předpokládat, že o kulty patronů 
velmi významných a bezprostředně spojených s nejdůležitějšími událostmi 
Nového zákona, nepochybně tedy Panny Marie, svatého Petra a svatého 
Jana Křtitele. Z písemných pramenů i jiných indicií lze usuzovat na velko-
moravský kult svatého Klimenta,45 patrně předcyrilometodějský původ má 
patrocinium kostela sv. Hypolita na Hradisku svatého Hypolita u Znojma.46 
Je třeba samozřejmě předpokládat, že se v tomto nejstarším období mo-
ravského křesťanství vyskytovalo mnohem více různých patrocinií; která 
konkrétně to byla, však můžeme pouze předpokládat. Vzhledem k vlivům, 
jaké v tomto období mělo na Moravě pasovské biskupství a obecně ra-
kouské a bavorské Podunají, můžeme počítat se světci spojenými s touto 
oblastí (Štěpán, Emeram). Také misie soluňských bratří mohla kromě již 

43 Antonín Paduánský zemřel 13. června 1231, svatořečen byl 30. května 1232. Lexikon 
des Mittelalters I, sl. 732–733.
44 Jde vesměs o kostely doložené až v pokročilém čtrnáctém století: Kunštát 1350, Bošo-
vice 1365, kostel sv. Stanislava v Jemnici je datován podle architektury do poslední čtvrtiny 
14. století.
45 Z písemných pramenů vyplývá, že Konstantin-Cyril vyzvedl ostatky sv. Klimenta z moře 
na Krymu a v roce 867 je přinesl do Říma, musel je tedy mít s sebou i na Velké Moravě. 
To nepochybně vytvářelo příznivou situaci pro vznik světcova kultu na Moravě (FRB I, 
s. 12 a 35). Blíže k tématu srov. J i r e č e k ,  Hermenegild: Kaple a kostely sv. Klimenta. In: 
Vykydal, Josef (ed.): Sborník velehradský. Brno 1880, s. 207–213; B i r n b a u m o v á , 
Alžběta: Kostely sv. Klimenta. Zvláštní otisk z Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Olomouc 
1948 a J o k e š ,  P.: Patrocinium św. Klemensa na Morawach – dziedzictwo misji św. Cyryla 
i Metodego? Krakowsko-wileńskie studia slawistyczne 8, 2013, s. 311–318.
46 M ě ř í n s k ý ,  Zdeněk: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. Praha 2006, 
s. 600–601.
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zmíněného svatoklimentského kultu zanechat další stopy. Ovšem i v pří-
padě světců známých již z Nového zákona mohlo dojít k rozšíření kultu 
až poměrně pozdě. To je patrně případ svatého Jakuba Většího, jenž se 
do konce 12. století ve zkoumaném souboru nevyskytuje vůbec a mimo 
tento soubor se jej zatím na Moravě podařilo zachytit jen jednou (kostel 
v Černíně na Znojemsku, pocházející ze druhé poloviny 12. století). O to 
více se pak toto patrocinium uplatňuje ve 13. století, a to nezřídka ve vzni-
kajících městech (Brno, Pohořelice,47 Slavkov, snad i Boskovice, mimo 
území našeho výzkumu zejména Jihlava a patrně i Jemnice48), přičemž 
v některých případech je patrná vazba na hornickou činnost (zejména 
Jihlava, dále asi též Jemnice a Jakubov u Moravských Budějovic). To by 
nasvědčovalo vztahu tohoto patrocinia k německému obyvatelstvu, jehož 
podíl jak na zakládání měst u nás, tak i na rozmachu českého hornictví 
ve 13. století je nepochybný. Občas se v tomto ohledu opět připomíná jiho-
německá oblast, kde byl významným centrem svatojakubského kultu klášter 
sv. Jakuba v Řezně; na druhé straně však existuje řada svatojakubských 
zasvěcení i v lokalitách, jež neměly ani městský, ani hornický charakter a ani 
o případném německém obyvatelstvu nic nevíme (např. Omice, Pustiměř, 
Rašov, Želetice u Kyjova, jinde na Moravě Bukov, Dalečín či Osová Bítýška). 
Zdá se tedy, že obliba patrocinia svatého Jakuba u nás skutečně primárně 
souvisí s přílivem německého obyvatelstva, světec však rychle zdomácněl 
a jeho kult se velmi brzy přestal omezovat jen na německy mluvící oblasti. 
Při hodnocení svatojakubské úcty je zapotřebí přihlížet i k celoevropským 
trendům, zejména ke vzrůstu obliby tohoto světce v souvislosti s poutěmi 
do Santiago de Compostela.49

Podobným případem jako sv. Jakub Větší je sv. Mikuláš. Jeho obliba 
v Evropě stoupá po přenesení jeho ostatků roku 1087 z maloasijské Myry 
do Bari50 a také jeho zasvěcení je charakteristické pro města, což zřejmě 
souvisí s tím, že byl uctíván mj. jako patron obchodníků.51 Na zkoumaném 
území se městské kostely sv. Mikuláše objevují v Brně a možná i v Pohoře-

47 V Pohořelicích je situace nejasná, r. 1466 (nejstarší zmínka) se uvádí patrocinium 
sv. Mikuláše, avšak není zřejmé, zda nejde o Pohořelice na Zlínsku či eventuálně vůbec 
o omyl, neboť zanedlouho poté, r. 1483, je doloženo patrocinium sv. Jakuba Většího, jež je 
pak doloženo kontinuálně až do současnosti. J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, 
s. 135.
48 Kostel sv. Jakuba Většího na předměstí Podolí v Jemnici pochází z počátku 13. století, 
avšak ještě před jeho vznikem stála na Podolí rotunda z počátku 12. století. Svatojakubské 
zasvěcení rotundy a jeho pozdější přenesení na novější kostel nelze dokázat, ale ani vyloučit. 
Srov. S a m e k ,  Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska II. Praha 1999, s. 51.
49 Boháč viděl jako dva možné zahraniční impulsy k rozvoji svatojakubské úcty v českých 
zemích právě poutě do Santiago de Compostela a vybudování chrámu sv. Jakuba v Řezně 
ve druhé polovině 12. století. B o h á č ,  Z.: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, 
s. 376.
50 Lexikon des Mittelalters VI, sl. 1173–1174.
51 Tamtéž. Srov. V e l í m s k ý ,  Tomáš: Mikulášské zasvěcení kostelů a počátky trhových 
sídlišť a měst v Čechách. Mediaevalia Historica Bohemica 6, 1999, s. 7–64.
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licích,52 mimo zkoumané území pak zejména ve Znojmě a Velkém Meziříčí. 
V souvislosti s uvedeným světcovým vztahem k obchodnickému stavu se 
někdy uvažuje o tom, že mikulášské kostely byly zakládány zvlášť často 
při obchodních stezkách a jako příklad bývá uváděna vysoká koncentrace 
tohoto patrocinia podél stezky vedoucí z Brna na východ (Brankovice, 
Nevojice, Šaratice, Vážanice-Tvarožná, snad i Letonice).53 Dosti vysoký 
výskyt tohoto patrocinia můžeme zaznamenat též na jižní Moravě, kudy 
patrně procházely obchodní stezky do Rakouska a Uher (Perná, Pouzdřany, 
Přítluky, Šitbořice, Tvrdonice, možná i Starovice a Pohořelice). Podíváme-li 
se na geografické rozšíření svatomikulášského patrocinia na jižní Moravě 
(mapa č. 2), vskutku se zdá, že jižně a východně od Brna kostely s tímto 
zasvěcením tvoří jakési pásy, které by mohly odrážet průběh středověkých 
cest. Jasnou závislost mezi oběma jevy ovšem jen na tomto základě prokázat 
nemůžeme, navíc se nabízí otázka, proč nic podobného nevidíme na sever 
a západ od Brna, kde rovněž probíhaly obchodní cesty (na západě je si-
tuace poněkud nepřehledná, severně od Brna se však zasvěcení sv. Mikuláši 
neobjevuje prakticky vůbec – jediný kostel v Němčicích na Blanensku leží 
v odlehlé poloze na Drahanské vysočině, kde můžeme průběh jakékoli 

52 Srov. pozn. 47.
53 H o s á k ,  Ladislav: Patrocinium sv. Petra jako doklad pro vývoj moravských sídel. ČMM 
91, 1972, s. 327.
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významnější stezky vyloučit). Vztah mezi tímto patrociniem a průběhem 
středověkých cest tak zatím zůstává na úrovni hypotézy.

Změny patrocinií

Co se týče změn zasvěcení, můžeme sakrální objekty nacházející se 
v našem vzorku (připomeňme, že těchto objektů je celkem 242) rozdělit 
zhruba do tří skupin. První a zdaleka největší skupinu tvoří 162 objektů 
(necelých 67 %), u nichž žádná změna zjištěna nebyla. Další skupinou je 
33 kostelů (vesměs zaniklých, přes 13 %), u nichž se údaje o patrociniu 
nepodařilo zjistit. Teprve u zbývajících 47 svatyní (přes 19 %) se podařilo 
doložit změny. Tato poslední skupina je ovšem značně různorodá. Nejde 
v ní zdaleka jen o „klasické“ změny, tedy situace, kdy je jeden patron 
nahrazen druhým. Změny tohoto typu tvoří menšinu – 19 kostelů (nece-
lých 8 %).54 Dalším druhem změny jsou případy, kdy došlo k rozšíření či 
naopak zúžení patrocinia, tedy k situaci, kdy původní patron nemizí, ale 
vedle něj se objevuje jeden či více dalších, nebo se naopak původní ně-
kolikanásobné patrocinium zjednodušuje a z více patronů zůstává méně, 
zpravidla jeden. Příkladem může být kostel ve Strážnici, zasvěcený r. 1673 
sv. Martinu, Václavu a Vojtěchovi,55 později však již jen sv. Martinu (tak 
1682,56 1771–177257 i dnes); častým případem rozšíření patrocinia byla 
změna patrocinia sv. Petra na sv. Petra a Pavla, k níž došlo např. v Brně58 
a mimo zkoumané území v Miroslavi na Znojemsku.59 Někdy bývá až 
v novější době přidán ke staršímu patronovi další světec, jenž z nějakého 
důvodu vyhovuje dobové potřebě: tak v Pouzdřanech došlo k rozšíření 
původního mikulášského zasvěcení o sv. Václava.60 Stojí však za povšimnutí, 
že se v celém zkoumaném souboru nepodařilo nalézt ani jeden případ, 
kdy by se v barokním období prosadil na úkor původního patrona některý 
z tehdy populárních světců (Jan Nepomucký, Rozálie, František Xaverský 
apod.); i v tomto období pochopitelně docházelo ke změnám, na místo 
starých patronů se však neprosazují patrocinia považovaná za typicky 

54 Tento údaj se téměř dokonale shoduje s hodnotou 7 %, k níž došel Boháč pro Čechy. 
B o h á č ,  Z.: Patrocinia v Čechách v době předhusitské a barokní, s. 176.
55 Děkanská matrika Strážnice z r. 1673, ACO, kniha č. 228.
56 ACO, sg. B 12, kart. 670.
57 ACO, kniha č. 23, s. 956–957.
58 J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, s. 116.
59 J o k e š ,  P. – R y c h l í k o v á ,  M.: Výzkum patrocinií na jihozápadní Moravě, 
s. 65.
60 J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, s. 135.
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barokní (tak v Drnholci změna patrocinia sv. Martina na Nejsv. Trojice,61 
v Pravlově sv. Martina na Navštívení Panny Marie62).

U poměrně početné skupiny (14 kostelů) se sice patron nezměnil, 
došlo však k přidání nebo naopak odnětí upřesňujícího „přídavku“, čili 
např. patrocinium Panny Marie se změnilo na Nanebevzetí Panny Marie 
a podobně. Tato skupina je z hlediska výzkumu patrocinií relativně nejmé-
ně důležitá, poněvadž patron zůstává stále stejný. Navíc se zdá, že obliba 
„přídavků“ (častá zejména u mariánských zasvěcení) se rozšířila spíše 
v pozdějších obdobích, takže pro středověk nemá většího významu.63 Ze 
sebraného materiálu ostatně plyne, že tomuto jevu asi byla obecně přiklá-
dána malá důležitost. Svědčit by o tom mohly případy kostelů v Drásově 
a Praci, kde se v obou případech v pramenech porůznu objevuje patro-
cinium sv. Kříže buď s rozšířením nebo bez něj.64 Není vyloučeno, že to 
nesouvisí se skutečnými změnami zasvěcení, ale spíše s tím, že rozdíl mezi 
oběma formami nebyl vnímán jako zvlášť důležitý a oba způsoby zápisu 
byly chápány jako rovnocenné.

Ve zkoumaném materiálu se objevily i dva kostely, u nichž je obtížné 
zařadit změny do některé ze skupin. První je městský farní kostel v Tišnově, 
u nějž je již od roku 1239 kontinuálně doloženo patrocinium sv. Václava, 
roku 1521 se však náhle – a jen jednou – objevuje rozšířená podoba 
sv. Václava a Ondřeje. Zdá se, že v tomto případě máme co činit s poku-
sem o rozšíření, které se však neujalo a po nějaké době došlo k návratu 
do původního stavu. Druhým, komplikovanějším případem je kostel svaté-
ho Prokopa na Starém Brně, kde se kromě uvedeného patrona objevoval 
i patron další – sv. Oldřich, a to nejen jako spolupatron, ale i jako jediný 
patron. Je možné, že došlo k pokusu o změnu patrocinia na sv. Oldřicha 
(samotné patrocinium sv. Oldřicha 134665), prokopská úcta se však při 
kostele udržela, vedla ke vzniku dvojitého patrocinia (sv. Prokop a Oldřich, 
138966) a nakonec i k návratu do původní situace (v letech 1771–1772 
je znovu doloženo jen patrocinium sv. Prokopa,67 později kostel zanikl).

Při studiu změn patrocinií je třeba mít na paměti to, co již bylo uve-
deno v úvodní kapitole o metodologii výzkumu, že totiž pro autory většiny 
písemných pramenů, jež máme dnes k dipozici, zasvěcení patrně nebylo 
příliš důležitým údajem. Proto neshoduje-li se například nejstarší údaj 

61 J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, s. 122 a S a m e k ,  Bohumil: Umělecké 
památky Moravy a Slezska I. Praha 1994, s. 417–418.
62 J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, s. 135.
63 Na druhé straně občas se objevující domněnka, že tento jev ve středověku neexistoval 
vůbec, je mylná, srov. patrocinium Nanebevzetí Panny Marie u kostela v Březníku roku 1396, 
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) XII, č. 347, s. 320.
64 J o k e š ,  P.: Soupis patrocinií na jižní Moravě, s. 121 a 135.
65 F l o d r ,  Miroslav (ed.): Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Brno 
2005, č. 203, s. 110.
66 CDM XI, č. 559, s. 474.
67 ACO, kniha č. 23, s. 90–91.
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o patrociniu, pocházející řekněme ze 17. století, s údaji pozdějších pramenů, 
nemusí to nutně znamenat změnu zasvěcení. Může jít o nepřesnost, způso-
benou například nepozorností vizitátora, navíc nelze vyloučit ani stav, kdy 
bylo těžké (kupříkladu po bouřlivém období třicetileté války) patrocinium 
vůbec určit.68 Je třeba rovněž rozlišovat druh pramene, neboť například 
v tzv. farářských relacích z doby po třicetileté válce, psaných samotnými 
faráři, je riziko chyby nepochybně menší než u vizitačních protokolů. 
Ideální je, je-li změna doložena z více než jednoho pramene. Příkladem 
takovéto poměrně dobře doložené změny může být kostel v Komořanech 
na Vyškovsku: roku 1401 nesl patrocinium sv. Jana69 (pravděpodobně 
Křtitele, rovněž vzhledem k stavu v roce 1672, viz dále), roku 1672 sv. Jana 
Křtitele a sv. Barbory70 a konečně v letech 1771–1772 pouze patrocinium 
sv. Barbory,71 které nese i dnes.72 Podobná je situace u kostela v Pravlo-
vě. Také zde je patrocinium svatého Martina doloženo již ve středověku 
(140773), poté rovněž pro dobu pobělohorskou (1655,74 kolem 171375), 
avšak v letech 1771–1772 zněl titul kostela sv. Martina a Navštívení P. Ma-
rie76 a dnes je kostel zasvěcen Navštívení P. Marie.77 V obou případech 
je vidět, že patrocinium se měnilo postupně – nejdříve bylo to původní 
rozšířeno o nového patrona, ten později převládl a zcela vytlačil původního. 
V obou uvedených případech je také zřejmé, že ke změně opravdu došlo. 
Jako příklad méně jednoznačné situace uveďme kostel v Malešovicích. 
Zde je roku 1655 doložen titul sv. Jiří,78 poté se však již objevuje pouze 
zasvěcení svatému Štěpánovi (kolem roku 171379 a v letech 1771–1772,80 

68 Zajímavé údaje uvádí P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r ,  Patrycja: Kult św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic 
publicznych. In: Michałowski, Roman (ed.): Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu. 
Warszawa 2011, s. 167–168. Autorka cituje vizitační protokoly vratislavské diecéze ze 17. 
století, ze kterých vyplývá, že docházelo k situacím, kdy vizitátoři nenalezli žádné písemné 
doklady o patrociniu. V takových případech odhadovali patrocinium podle toho, jaký světec 
byl zobrazen na hlavním oltáři, eventuálně podle toho, kdy se slavilo výročí zasvěcení, nebo 
se spoléhali na svědectví hodnověrných osob. Sami si přitom uvědomovali, že tyto metody 
nejsou zcela spolehlivé. Autorka na základě toho předpokládá – nepochybně správně – že 
podobné situace mohou stát za řadou nepřesností ve vizitačních zprávách a v důsledku vést 
u některých kostelů k nesprávným závěrům o změnách patrocinií.
69 Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia (= MV). Pragae 1903–2003, V, 
č. 1851, s. 1068.
70 Děkanská matrika Vyškov z r. 1672, ACO, kniha č. 252.
71 ACO, kniha č. 23, s. 1062–1063.
72 Katalog brněnské diecéze. Neproměnná část. Brno 2007 (dále jen Katalog), s. 126.
73 MV VI, č. 269, s. 196.
74 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
75 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
76 ACO, kniha č. 23, s. 1126–1127.
77 Katalog, s. 185.
78 Farářská relace, 1655, ACO, sg. B 12, kart. 669.
79 Popis děkanství Oslavany, kolem 1713, ACO, sg. B 12, kart. 670.
80 ACO, kniha č. 23, s. 1126–1127.
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stejné zasvěcení nese kostel i dnes81). Zasvěcení sv. Jiří je tedy doloženo 
jen z jednoho pramene, což může vyvolat určité pochybnosti; v tomto kon-
krétním případě nicméně můžeme považovat změnu za pravděpodobnou 
vzhledem k tomu, že v roce 1655 jde o farářskou relaci, a je tedy namístě 
předpokládat, že farář se v zasvěcení kostela nezmýlil. Horší je v tomto 
ohledu situace na západní Moravě, kde u řady kostelů pochází nejstarší 
zpráva o patrociniu z vizitačních protokolů z roku 1662. Zde vizitátor 
evidentně pracoval s velkým množstvím materiálu, v němž mohl ztrácet 
orientaci – a některé případy tomu skutečně nasvědčují.82

Změny patrocinií patří k nejdiskutovanějším otázkám spojeným s je-
jich studiem. Když se u nás v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století 
uvažovalo o možnosti využití patrocinií jako pramene k dějinám osídlení, 
byla změnám věnována značná pozornost. Změny byly totiž vnímány jako 
faktor, který mohl podobné plány zhatit.83 Fakt je, že i když patrocinia 
vykazují relativně vysokou stabilitu, ani jejich změny nejsou ničím výji-
mečným. Jednoduchou úvahu, že bychom na základě dnešního zasvěcení 
mohli usuzovat na různé charakteristiky spojené se středověkou historií 
kostela a potažmo např. i osady, v níž se nachází (doba založení, zaklada-
tel, národnost osadníků/farníků atd.), je tudíž třeba odmítnout. Pokud je 
vůbec možné tímto způsobem s patrocinii pracovat (tzn. usuzovat z nich 
na uvedené charakteristiky), pak jedině po provedení důkladné heuristiky, 
která alespoň částečně prověří shodnost dnešních patrocinií s původními; 
je také zapotřebí pracovat s většími soubory, v nichž občasná nepřesnost, 
daná případnou dnes již nezjistitelnou změnou patrocinia, nebude mít zá-
sadní význam.84 Druhá možnost je práce s jednotlivými dobře doloženými 
patrocinii, zejména pokud se jedná o patrocinia málo obvyklá (v našem 
souboru např. Pantaleon, Oldřich, Kliment), která skutečně mohou s určitou 
pravděpodobností ukazovat na některé z historického hlediska zajímavé 
okolnosti svého vzniku.

* * *

81 Katalog, s. 147.
82 Takovým případem je např. kostel v Rudě u Velkého Meziříčí. K němu viz J o k e š ,  P.: 
Patrocinia jako pramen k vývoji středověkého osídlení povodí Jihlavy. Nepublikovaná diplomová 
práce filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno 1988, s. 125. Pro příklady nepřesností 
v uvádění patrocinia ostatně není třeba chodit do minulých století. Tak například kostel 
ve Strachotíně nese podle současného katalogu brněnské diecéze patrocinium sv. Oldřicha 
a Metoděje (Katalog, s. 211), navštívíme-li však internetové stránky téže diecéze, získáme 
informaci, že kostel je zasvěcen pouze sv. Oldřichovi (http://www.biskupstvi.cz/katalog/
farnost.php?kod=t053, citováno 20. září 2013).
83 Problematice změn věnuje značnou pozornost B o h á č ,  Z.: K otázce využití, s. 571–
584, zejm. s. 571 a 582–583. Srov. t ý ž :  Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, 
s. 372.
84 Tak již B o h á č ,  Z.: Patrocinia jako jeden z pramenů k dějinám osídlení, s. 379.
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Svět středověkých patrocinií nabízí celou řadu úhlů pohledu, ze kte-
rých jej lze zkoumat. Hledat v něm podněty pro svoji práci může církevní 
historik nebo historik mentalit stejně jako odborník na vývoj osídlení či 
středověké cesty, inspiraci zde najde historik umění a etnolog. Tento pří-
spěvek se proto záměrně nesnaží pokrýt celou šíři tématu, ale spíše chce 
upozornit na některé otázky, jež se jeví jako zvlášť závažné, a to i z hlediska 
budoucího dalšího výzkumu, jenž se přes určité těžkosti zdá být perspek-
tivní a žádoucí. Patrocinia samozřejmě nepatří a stěží někdy budou patřit 
k stěžejním problémům medievistiky; nicméně dosavadní bádání, včetně 
právě prezentovaného výzkumu patrocinií na jižní Moravě, ukazuje, že si 
zaslouží pozornost jednak jako svébytný fenomén, svědčící o duchovním 
životě doby, jednak i jako cenný pomocný pramen, schopný poukazovat 
na určité specifické aspekty středověkého života a pomáhat nám v jejich 
lepším pochopení.

„… beate Marie virginis gloriose, in cuius honorem eadem 
parrochialis ecclesia sit consecrata…“  
Einblicke in die Welt der mittelalterlichen Patrozinien in 
Südmähren

Die vorliegende Studie analysiert die Patrozinien der Pfarr-, Filial- und Kloster-
kirchen wie auch der eigenständigen öffentlichen Kapellen in sechs mährischen Kreisen: 
Blanz (Blansko), Stadt Brünn (Brno), Landkreis Brünn, Lundenburg (Břeclav), Göding 
(Hodonín) und Wischau (Vyškov). Die Ausführungen konzentrieren sich vor allem auf die 
nachfolgenden Probleme: Methodologie in der Erforschung der Patrozinien, Frequentierung 
der einzelnen Patrozinien, Bedeutung der landfremden Einflüsse bei der Wahl der Patro-
zinien und Veränderungen bei den letzteren. Im Rahmen der Untersuchung wurden 40 
Formen von Patrozinien ermittelt, was einen quantitativen Vergleich mit anderen Regionen 
Mitteleuropas (Schlesien, Sachsen u. a.) ermöglicht. Die häufigsten Patrozinien sind jene 
der Jungfrau Maria (12 %), Johannes des Täufers (8 %) sowie des heiligen Wenzel (7 %), 
zu den wiederholt auftauchenden Titeln gehören des Weiteren Nikolaus, Petrus (häufig 
zugleich mit Paulus), Jacobus Maior und Laurentius. Im Laufe der Zeit unterlag die Fre-
quentierung der Patrozinien Veränderungen – zum Beispiel erweisen sich für die älteste Zeit 
bis 1200 als charakteristisch Patrozinien des heiligen Martin und Petrus/Petrus und Paulus, 
Patronate des hl. Jakobus tauchen demgegenüber in größerer Zahl erst nach 1200 auf. Im 
Vergleich zu einigen Ländern Europas treten im Untersuchungsgebiet nur wenige Patronate 
einheimischen Ursprungs auf – ermittelt werden konnten lediglich Patrozinien des heiligen 
Wenzel, Prokop und Adalbert-Vojtěch, wobei die beiden zuletzt genannten darüber hinaus 
nur sporadisch auftauchen. Die Patrozinien bezeugen vor allem deutsche Einflüsse, insbeson-
dere aus dem Donauraum (Patrozinien wie Ulrich/Oldřich, Kunigunde/Kunhuta, Elisabeth/
Alžběta, Gotthard), wobei durch deutsche Vermittlung offenkundig nach Mähren auch die 
Kulte einiger Heiliger gelangten, die nicht aus Deutschland stammten (z. B. Jacobus Maior, 
Leonhard, Oswald). Sofern es um Veränderungen von Patrozinien geht, hat die Forschung 
aufgezeigt, dass radikale Verschiebungen bei den Patrozinien, bei denen ein Patron durch 
einen anderen ersetzt wurde, doch sehr selten erfolgten (nicht einmal in acht Prozent aller 
Fälle). Am häufigsten handelte es sich um weniger bekannte Patrozinienwechsel, wenn etwa 
ein Patrozinium um einen weiteren Heiligen erweitert wurde. Bei den meisten Weihen (67 %) 
konnten keinerlei Veränderungen aufgezeigt werden. 
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„Doleo super te“
The literary context of the planctus for the death of Wenceslas II

The article focuses on three planctus for the death of Wenceslas II preserved in 
the 72nd, 80th and 81st chapter of the first book of the Chronica Aulae regiae (the 
Chronicle of Zbraslav). It offers their thematic and formal analysis pointing out the 
traces, which the so far mostly unknown literary sources left on the laments, and brings 
new information on the character of the literary work of Peter of Zittau with a special 
focus on his poetic technique, his work with texts of foreign origin, and the influence 
of the poetic of Galfredus de Vino Salvo (Poetria nova) on the Chronica Aulae regiae.
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Smrt náleží k tématům, jimž je ve Zbraslavské kronice věnována nej-
větší pozornost.1 Je tomu tak zčásti proto, že zmínky o ní byly přirozenou 
součástí popisovaného dění, neméně ovšem i proto, že vyprávění o skonu 
protagonistů líčených příběhů bylo pro kronikáře vítanou příležitostí, jak 
vyslovit svou účast na všeobecném břemeni lidského údělu a jak současně 
projevit literární dovednost. Nejvýraznějším příkladem této skutečnosti je 
v nejrozsáhlejší česko-latinské středověké kronice nepochybně obšírné 
ztvárnění smrti Václava II. v kapitolách 72–83 její první knihy:2 podrobné 

*  Studie vznikla v rámci činnosti Centra pro studium středověké kultury a společnosti –  
Vivaria při Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
1 Práce o literární problematice Zbraslavské kroniky jsem shrnula v příspěvku P u m -
p r o v á ,  Anna: Zu Sprache und Stil der Königsaaler Chronik. In: Chronicon Aulae regiae 
– Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme. Hg. Stefan Albrecht. (Forschungen zur 
Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 1). Frankfurt am Main 2013, s. 75–94. O ztvár-
nění smrti ve Zbraslavské kronice pojednal ve zvláštní studii H o n e m a n n ,  Volker: 
Tod und Sterben in der „Chronica Aulae regiae“ des Peter von Zittau. Zum geistesgeschichtlichen 
Hintergrund des „Ackermann“. In: Deutsch-böhmische Literaturbeziehungen, Germano-Bohemi-
ca. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. Hgg. H.-J. Behr – I. Lisový – W. Williams- 
-Krapp. (Studien zur Germanistik 7). Hamburg 2004, s. 75–95.
2 Srov. Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Ed. Josef Emler. In: Fontes rerum Bohe-
micarum IV. Pragae 1884, s. 3–337, zde s. 91–105. V citacích uvádím odkaz na tuto obecně 
dostupnou edici, ale na řadě míst upravuji její grafiku nebo znění podle studia rukopisů, 
podniknutého za účelem zpracování nového kritického vydání díla. První kniha kroniky 
je dochována ve třech rukopisech: jihlavském (I; Státní okresní archiv Jihlava, inv. č. 692, 
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líčení králova umírání, jeho posledních zbožných skutků, projevů pokory, 
trpělivosti a lásky k bližním a vůbec všeho, co náleží k dobré smrti ideálního 
panovníka (kap. 72–80),3 vykreslení jeho pohřbu (kap. 80) a naznačení sku-
tečnosti, že byl přijat do společenství svatých (kap. 82–83), je prokládáno 
lyrickými vložkami, jejichž společným tématem je nářek nad panovníkovým 
skonem. První z nich stojí na samém počátku vyprávění o smrti Václava II. 
v kapitole 72, druhá se nachází po popisu uložení králova těla do hrobu 
v 80. oddílu a třetí zaujímá celou kapitolu 81.

Dosavadní bádání se těmito pasážemi Zbraslavské kroniky zabývalo 
spíše okrajově. Bernhard Pabst ve svém pojednání o prozimetru ve stře-
dověkém písemnictví poukázal na tematickou souvislost tří veršovaných 
partií želících smrti Václava II. a zařadil je do žánru pohřebního planktu.4 
Volker Honemann využil uvedených úseků při studiu obrazů a motivů, 
jejichž prostřednictvím je ve sledovaném díle ztvárněna smrt. Největší 
prostor přitom poskytl právě 81. kapitole nesoucí název „Pláč Královské 
síně nad smrtí jejího zakladatele“ (Planctus Aule regie super morte fundatoris 
sui), aniž by ovšem při uvádění dokladů hlouběji pátral po případných 
starších vrstvách jejího textu.5 V planktu zbraslavského kláštera tak stejně 

f. 1r–184v), donaueschingenském (D; Württembergische Landesbibliothek Stuttgart,  
sg. Cod. Don. 697, f. 122r–286v) a roudnickém (R; Lobkowiczká knihovna v Nelahozevsi, 
sg. R VI Fc 24, f. 1r–225v).
3 K popisu Václavova umírání v kontextu jeho ztvárnění jako ideálního panovníka srov. 
především A n t o n í n ,  Robert: Ideální panovník českého středověku. Praha 2013, zvl. 
s. 328–330, srov. také Ž e m l i č k a ,  Josef: Král jako ubohý hříšník svých poklesků litoval 
v pláči. Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík IX. In: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi 
k 70. narozeninám. Edd. Martin Nodl – Petr Sommer. Praha 2004, s. 193–210.
4 Srov. P a b s t ,  Bernhard: Peter von Zittau. In: Prosimetrum. Tradition und Wandel 
einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmittelalter I–II. (Ordo. Studien zur Literatur 
und Gesellschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit 4/2). Wien 1994, s. 961–978, zde 
s. 972–973. Za další doklady planktů ve Zbraslavské kronice označil B. Pabst veršované partie 
v kapitolách I/65 (o královně Gutě), 114 (o Walramovi Lucemburském, o císařovně Marké-
tě), 115 (o císaři Jindřichovi); II/9 (o Petrovi z Aspeltu), 17 (o Václavovi III.), 25 (o Elišce 
Přemyslovně). V. Honemann, který vymezení pláče chápe šířeji, k uvedeným úsekům připojil 
ještě básnické pasáže I/8 (o Přemyslu Otakarovi II.); II/7 (o Vilémovi z Valdeka), 9 (o Hei-
denreichovi Sedleckém), 11 (o Markétě, dceři Václava II.), 13 (o francouzské královně 
Markétě), 22 (o Jindřichovi z Lipé), 24 (o sedleckém opatu Fridrichovi); III/7 (o papeži 
Janovi XXII.). Souhrnnou analýzu planktů Zbraslavské kroniky připravuji v rámci samostatné 
studie. Základními pracemi k problematice pohřebních planktů a s nimi úzce související útěšné 
literatury jsou v o n  M o o s ,  Peter: Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur 
über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer I–IV. München 1971–1972; T h i r y , 
Claude: La plainte funèbre. (Typologie des sources du moyen âge occidental 30). Brepols 
1978; H e n g s t l ,  Maria Hereswitha: Totenklage und Nachruf in der mittellateinischen Li-
teratur seit dem Ausgang der Antike. Würzburg 1936; různými podobami konsolace od antiky 
do středověku, jejími transformacemi a bohemikálními zástupci tohoto žánru se zabývala 
N e c h u t o v á ,  Jana: Úděl a útěcha. Heršpice 1995; t á ž :  Les transformations générique 
de la consolation médiévale. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Graecolatina 
et Orientalia 23–24, 1991–1992, s. 55–60; t á ž :  Konsolace od antiky po středověk. Sborník 
prací filosofické fakulty brněnské university E 36, 1991, s. 121–127.
5 Srov. H o n e m a n n ,  V.: Tod und Sterben, zvl. s. 83–88.
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jako starší česká medievistika rozpoznal pouze silný vliv biblického jazyka.6 
Cílem následujícího příspěvku je provést analýzu pláčů nad smrtí Václava II. 
coby tematického celku a poukázat na nově zjištěné literární souvislosti 
jejich vzniku, z nichž vyplývají poznatky upřesňující naši představu o tvůrčí 
činnosti Petra Žitavského jako takové.

I.

První z pláčů nad smrtí Václava II. (I/72), jak již bylo naznačeno, celé 
vyprávění o králově umírání uvozuje, a předjímá tak vlastně jeho pointu. 
Autor zde využívá možnosti doporučované středověkou literární teorií, 
aby pojednání látky započal uměleckým způsobem (ordo artificialis), tedy 
jinak než líčením událostí podle sledu, v jakém se odehrály (ordo naturalis). 
Poetria nova Galfreda de Vino Salvo, příručka poetiky, již Petr Žitavský, jak 
ještě bude blíže ukázáno, znal, k tomu praví: „Část tématu, jež má být podle 
pořadí první, ať vyčká přede dveřmi díla: konec, ten vhodný předchůdce, 
ať vstoupí první a zaujme přednější místo coby váženější host a jako pán.“7 

Větší polovina prvního pláče je složena ve verších. V úvodu skladby 
je 1/ ohlašováno její truchlivé téma (v. 1–4), totiž smrt. Autor je staví 
do kontrastu se svou předchozí, radostnější básnickou tvorbou mj. pomocí 
rafinované rétorické ozdoby zvané traductio, spočívající v užití dvou zdánlivě 
totožných slov s naprosto odlišným významem: Carmina qui  quondam 
s tudio f lorente  peregi ,  /  f l ebi l i s  heu condam dictamina consona legi / 
tristi, que leto sermone carent, quia leto / leticie cedunt.8 („Já, jenž jsem kdysi 
psal básně s mladistvým nadšením, budu, ach běda, s pláčem tvořit skladby 
podle zákona daného smutkem, takové, jež jsou prosty veselých slov, neboť 
veselí ustupuje smrti.“) Samotný začátek skladby, vyznačený proloženým 
písmem, není plodem tvořivého nadání zbraslavského kronikáře, jak by se 
na první pohled mohlo zdát; první verš a půl z celkových 23 byl doslova 
převzat z nářku, jímž se počíná ve středověku velmi vlivná prozimetrická 
skladba Útěcha z filozofie (Consolatio Philosophiae) Anicia Manlia Severina 
Boethia.9 Myšlenka, že smutná látka odporuje podstatě básnictví, náleží 

6 Viz níže.
7 Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, v. 112–115, cituji podle vydání Geoffroi de Vin-
sauf, Poetria nova. Ed. Edmond Faral. In: Les arts poétiques du XIIe et du XIIIe siècle. Ed. 
E. Faral. Paris 1958, s. 200: Ante fores operis thematis pars ordine prima / expectet: finis, praecursos 
idoneus, intret / primus et anticipet sedem, quasi dignior hospes / et tanquam dominus. (Zde, stejně 
jako na jiných místech této studie, podávám vlastní prozaický překlad latinských textů.)
8 Srov. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 72, v. 1–4 (s. 91A). Grafiku upravuji oproti 
Emlerově edici podle převažujícího úzu rukopisů, v textu opravuji Emlerovo Christi (zvolené 
podle I) na variantu tristi (podle rukopisů D a R), kterou považuji za lepší z hlediska významu.
9 Jak si povšimnul již P a b s t ,  B.: Peter von Zittau, s. 973. Srov. Boethius, Consolatio 
Philosophiae 1, 1 (cituji podle edice Anicii Manlii Severini Boethii Philosophiae consolatio. Ed. 
L. Bieler. Corpus christianorum, Series Latina 94. Turnhout 1957).



28

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

k exordiálním topům smuteční a útěšné literatury.10 Převzetím Boethiova 
textu byla nastavena stylizace tohoto pláče nad Václavovou smrtí v první, 
tedy básníkově osobě, přičemž téměř shodná je v obou dílech i délka 
básně (u Boethia 22 veršů, ve Zbraslavské kronice 23 veršů). Petr Žitavský 
od Boethia naopak nepřevzal metrum skladby, jímž je v souladu s tradicí 
římských žalozpěvů elegické distichon (daktylský hexametr kombinova-
ný s pentametrem): doménou cisterciáckého básníka byl totiž leoninský 
hexametr, v němž se rýmuje první část verše s jeho koncem, a tak je tomu 
u 21 veršů analyzované pasáže. V prvních dvou verších však kvůli výpůjčce 
z Boethia mohlo být docíleno rýmu pouze vhodným uzpůsobením dru-
hého hexametru, jejž Petr Žitavský zformuloval tak, aby se před cézurou 
a na konci rýmoval s hexametrem předchozím, čímž vznikly verše souběžné 
(versus collaterales).

Poté básník specifikuje, 2/ o čím skonu bude pojednávat (spoliata 
est regis vita Wenceslai). Smrti samé v této souvislosti není věnován velký 
prostor, jen je okrajově připomenuto, že zraňuje srdce, uchvacuje, okrádá 
lid o králův život.11 Hlavní pozornost se po zbylou část planktu upírá 
ke dvěma jiným, stále se střídajícím motivům: 3/ k vyjádřením zármutku 
a nářku nad panovníkovým skonem a 4/ k vyzdvihování významu a ctností 
zesnulého. Truchlení a pláč jsou vztahovány jednak na celý svět (et totus 
mundus stetit hinc12 meroris habundus), jednak jsou (a to převážně) pojímá-
ny osobně (quando recordatur mea mens huius, lacrimatur / mox oculus, flere 
bene possum; a dále flens rex de te). V modifikované podobě se vrací motiv 
nesouladu mezi smuteční látkou a literární tvorbou: autor uvádí, že se jeho 
mysl delšímu psaní o bolestivém tématu přímo vzpouzí (de quo non multa 
volo scribere, nam mea stulta / mens negat, ut plura scribam, cum sit michi dura), 
nicméně rozsah následujícího líčení Václavova umírání dává tušit topický 
charakter jeho sdělení. Pokud jde o Václavovu chválu, zůstává kronikář, 
jak to ostatně v tomto typu literatury bylo běžné,13 ve velmi obecné rovině, 
představuje jej jako nositele všech (křesťanských) ctností, veliké důstojnos-
ti, slávy, jako vzor pro všechny ostatní, jako muže obdarovaného Bohem 
i Přírodou do té míry, že se mu téměř nikdo nemůže rovnat, v důsledku 
čehož je jeho smrt pro všechny ještě větší ztrátou (např. v. 17–19: tante 

10 Srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, s. 20, par. 28; obecně k využití jednotlivých 
motivů úvodního planktu Boethiovy Consolatio v útěšné literatuře t ý ž :  Consolatio I, s. 32, 
par. 35 (včetně odkazů na doklady).
11 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 72, v. 4–9 (s. 91A): …O quantum pectora ledunt 
/ nunc leti fata,   per que nobis spoliata / est regis vita   Wenceslai redimita / virtutum flore, magno 
vernans in honore; / cum solum cepit   hunc mors, exinde recepit / regibus ipsa facem, de pauperibus 
quoque pacem.
12 Upřednostňuji čtení rukopisů D, R oproti Emlerovu hic podle I.
13 Srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 126.
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virtutis hominem tanteque salutis/ ut fuit hic princeps, ego raro videbo deinceps 
/ aut numquam forte).14

Poslední verš (Sed flens rex de te   modo profero verba prophete) umož-
ňuje plynulý přechod pláče z vázané formy do prozaické. Také na jejím 
počátku stojí citát z autority, tentokrát jde o slova proroka Jeremjáše (9, 1) 
oplakávajícího skolené syny izraelského národa, kteří jsou na příslušném 
místě Zbraslavské kroniky nahrazeni skonem krále Václava II.;15 uvedená 
sentence byla obecně hojně užívána v úvodních částech prozaických i bás-
nických planktů.16 K motivům předchozí části pláče přistupuje 5/ naznačení 
antiteze mezi stavem mrtvého (causa mortui) a živých (causa viventis):17 je 
zdůrazňována skutečnost, že veliká újma pozůstalých, již utrpěli v důsledku 
panovníkovy smrti, se jej samého nedotýká (obitum plus nobis utique quam 
sibi flebilem et amarum), neboť současný stav Václavova bytí je prost útrap 
pozemského života (ipse namque presentis miserie ereptus est erumpnis et 
tenebris, nos autem adhuc fluctivagi graviter involvimur illis). Následuje ještě 
6/ rozvitá chvála královy osoby, umně ztvárněná prostřednictvím kumulace 
řady podstatných (většinou činitelských) jmen se shodným zakončením -or 
(stupor, tutor, tenor, consolator, sublimator, cultor, ultor, amator, fundator, con-
servator, imitator).18 Aniž by autor pláč zřetelně ukončil (úloha tečky v tomto 
odvětví středověké literatury zpravidla připadala modlitbě za zesnulého19), 
navázal na něj vyprávěním o nemoci a okolnostech smrti Václava II. 

II.

Druhý pláč se nachází v závěru tohoto líčení (před koncem 80. ka-
pitoly), a ohraničuje je tedy z druhé strany. Tento planktus je celý složen 

14 Ke stupňování bolesti prostřednictvím připomínání předností zemřelého srov. tamtéž, 
s. 121.
15 Srov. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 72 (s. 91A): Quis dabit oculis meis aquam 
et capiti meo fontem lacrimarum, ut plorem die ac nocte lamentabilem occasum piissimi Wenceslai 
regis se zněním Vulgáty (cituji podle Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem. Ed. R. Weber – 
R. Gryson. Stuttgart 19942): Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum et 
plorabo die et nocte interfectos filiae populi mei.
16 Velký vliv biblické knihy Jeremjáš na křesťanské plankty souvisel s jejím citováním 
ve vztahu k bolesti a umírání ukřižovaného Krista. Zmíněný výrok Jer 9, 1 byl součástí litur-
gie Velkého pátku a na jeho hojné uplatnění v rámci žánru se podílela i skutečnost, že stál 
na počátku známého listu sv. Jeronýma Paule o smrti Blesilly. Srov. H e n g s t l ,  M. H.: 
Totenklage und Nachruf, s. 14–15.
17 Ve smuteční a útěšné literatuře představovalo kontrastní líčení radostného stavu ze-
snulého a neblahé situace, v níž se v důsledku jeho smrti ocitli přeživší, frekventované téma 
a mnohdy bylo užíváno i jako princip struktury jednotlivých děl, srov. v o n  M o o s ,  P.: 
Consolatio I, s. 52–53, par. 103–104; k dokladům motivu nos, non illos lugemus t ý ž :  Con-
solatio III, s. 69–74, par. 309–330.
18 Srov. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 72 (s. 91B).
19 Srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 31, o typech modliteb užívaných 
v planktech zde na s. 172–182; a také v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 50, par. 96.
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ve verších (o celkovém počtu 53), přechod od prózy k básni je však opět 
velmi plynulý a přirozený. Vytváří jej plastický, byť schematický popis 
intenzivního hořekování, které se mělo strhnout po uložení králova těla 
do hrobky a k němuž Petr Žitavský poznamenává, že by nikdy nevěřil 
nikomu, kdo by mu takové věci líčil, kdyby se na truchlení osobně nepo-
dílel a ve svém lkání nepronesl následující báseň.20 I tento pláč, zasazený 
do obřadu bědování nad hrobem zesnulého,21 tedy básník vkládá do úst 
sám sobě.

Pro jeho formu je příznačné, že se skládá z řady apostrof: Petr Žitavský 
tentokrát nemluví k sobě nebo k blíže neurčenému publiku, ale obrací se 
se svým nářkem na různé bytosti včetně personifikací: oslovovány jsou 
postupně Smrt, Příroda, území, nad nimiž Václav panoval, Královská síň 
(Zbraslav) a Panna Maria s Kristem. Je dosti pravděpodobné, že inspiraci 
k tomuto literárnímu postupu zbraslavský opat získal právě z již zmíněné 
literárněteoretické příručky Galfreda de Vino Salvo. Ve výkladu Poetria 
nova je apostrofa doporučována jako jeden z hlavních nástrojů amplifikace 
tématu (jeho rozvedení do šířky pomocí rozmanitých prostředků) a čtenáři 
jsou předkládány různé příklady jejího využití, přičemž nejdelší a nejpro-
pracovanější z nich představuje vyjádření žalu ve smuteční době.22 Sestává 
z řady apostrof23 spojených zármutkem nad smrtí Richarda Lví srdce: 
básník se nejprve obrací s výzvou k pláči k jeho království (Normandii) 
a poté postupně s výčitkami k nešťastnému dni, kdy byl Richard zraněn 
a kdy zemřel, k proradnému vojákovi, který událost zapříčinil, ke Smrti, 
Přírodě a nakonec k Bohu. Galfredův nářek nad smrtí anglického krále byl 
až do konce středověku nesmírně rozšířený (tradoval se v rámci příslušné 
poetiky i mimo ni, občas byl také doprovázen komentářem) a v situaci, 
kdy středověká literární díla získávala společné znaky, na jejichž základě 
jsou s obtížemi vměstnávána do nevyhovujícího systému moderní žánrové 
klasifikace, často nikoliv aplikací teoretických pravidel, nýbrž intuitivním 
napodobováním obsahu a tónu vzorových textů, zásadním způsobem 
poznamenal podobu a styl pozdějších planktů, zvláště pak pokud jde 
o zdůraznění funkce apostrofy.24

Ve druhém planktu nad Václavem je kvůli skonu panovníka 1/ na prv-
ním místě atakována Smrt (v. 1–7). Je vykreslena za pomoci tradičních 

20 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 80 (s. 99B): Ego autem numquam narrantibus talia 
credidissem, nisi ego ipse huius tristicie conplorator et mesticie contemplator personaliter affuissem et 
in gemitu meo tunc carmen subsequens protulissem (Emler: fere protulissem, fere však v žádném 
z rukopisů není). K topu vlastních slz plačícího srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und 
Nachruf, s. 103.
21 K pohřebním obřadům a k projevování smutku nad smrtí člověka ve středověku, srov. 
A r i è s ,  Philippe: Dějiny smrti I. Praha 2000, s. 180–226.
22 Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, v. 367 (s. 208): Temporibus luctus his verbis 
exprime luctum.
23 Srov. tamtéž, v. 368–430 (s. 209–210).
24 Srov. T h i r y ,  C.: La plainte funèbre, s. 24–27.
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metafor25 jako zuřivě běsnící, kousající (tuus ut quid morsus in ira tam mira 
sevit – zvuková podobnost slov mors a morsus mezi nimi vytváří žádoucí 
významové napětí26) a nahánějící hrůzu (horrida), její jednání je vydáváno 
za zahanbující pro ni samu (confunderis hac nece tristi) a vůbec nedovolené 
(non fas, immo nefas fuit). Již těchto několik prvních veršů planktu nazna-
čuje, že skladba byla důkladně propracována s vynaložením vrozeného 
umu i rétorického školení: obraz řádící Smrti je podmalováván kumulací 
hlásek r a s, připomínajících syčení a vrčení, hexametr se třemi vnitřními 
rýmy vzniklými v důsledku seskupení shodně zakončených podstatných 
jmen (fas – nefas – mas – vas) je ukázkou básníkovy hravosti. Po Smrti se 
Petr Žitavský obrací 2/ k Přírodě (v. 8–11), přičemž počáteční slova této 
apostrofy jsou z Galfredovy básně, v níž jsou oba personifikované jevy 
oslovovány ve stejném pořadí, doslovně převzata: Et de te, Natura, queror…27 
Obě apostrofy také spojuje zdůrazňování jedinečnosti a nenahraditelnosti 
zesnulého: Příroda nezrodila nikoho, kdo by byl zdatností roven Václavovi, 
a učinila ho vzorem co do způsobu života i zbožnosti pro všechny vládce; 
stejně tak do Richarda Lví srdce podle příručky Poetria nova vložila vše 
podivuhodné a drahocenné, co měla, takže po jeho smrti nikoho podob-
ného nemůže nabídnout.28

Poté následují výzvy k pláči, určené nejprve 3/ jednotlivým Václavem 
ovládaným územím (Čechám, Moravě, Míšni, Slezsku, Pomořansku a dal-
ším částem Polska, v. 12–16). Autor při té příležitosti ukazuje bohatství 
své slovní zásoby, pro tvary slovesa „plakat“ užívá střídavě výrazů plange, 
fle, fundere sis lacrimas prona, threniza. Podněcování ke smutku je spojeno 
s obrazem proroka Jeremjáše a ohlasem slov jemu připisované knihy Pláč 
(5, 16), která po zasazení do nového kontextu vytvářejí přiléhavý obraz 
králova skonu: „spadla totiž tvá koruna“.29 V těsném sepětí se zármutkem 
je rozvíjena 4/ chvála zesnulého (v. 17–25), zčásti rovněž opřená o bibli: 

25 Srov. H o n e m a n n ,  V.: Tod und Sterben, s. 94, o 80. kapitole pojednává stručně 
na stranách 90–91; o predikátech smrti též H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, 
s. 110.
26 Obě slova se v těsném spojení objevují již ve Vulgátě, srov. Os 13, 14: …ero mors tua, 
o mors, ero morsus tuus, inferne. Ve středověku byl mezi slovy mors a morsus hledán etymolo-
gický vztah, srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, s. 108, par. 507.
27 Srov. Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, v. 397 (s. 209): Et de te, Natura, queror; 
quia nonne fuisti…
28 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 80, v. 8–11 (s. 100A): Cur, stulta, dedisti / Parce, 
cui probitate parem numquam genuisti? / Regibus hunc formam bene vivendi statuisti / ac ducibus 
normam pietatis eum posuisti. Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, v. 404–408 (s. 209): Vel 
redde sepultum / vel forma similem. Sed non tibi suppetit unde: / Quicquid erat tecum vel mirum 
vel pretiosum / Huic erat impensum; thesauri deliciarum / Hic sunt exhausti. K topu neobyčej-
ného obdarování zesnulého Přírodou srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, 
s. 125–126, ke zdůrazňování jeho jedinečnosti tamtéž, s. 146.
29 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 80, v. 13–15 (s. 99B): …fundere sis lacrimas 
prona / cecidit tua namque corona, / nunc Sandomeria, treniza cum Ieremia… Srov. Lam 5, 16: 
cecidit corona capitis nostri…
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na tomto místě jsou oslavovány především Václavovy vlastnosti shodné 
s ideálem panovníka,30 je představen jako velkolepý kníže, upřímný přítel 
kléru, opravdový zastánce míru, milovník ctnostného života, slunce a pra-
men víry, jako člověk spravedlivý, mírný, počestný, plný chvály a prostý 
neřesti a klamu, jenž se štědrostí podobá Zacheovi, válečnou udatností 
Judovi Makabejskému a silou Samsonovi.

Václavovu chválu střídá opět 5/ výzva k neutuchajícímu nářku, smě-
řovaná tentokrát ke Královské síni (zbraslavskému klášteru) a stejně jako 
předtím ztvárněná pleonasticky prostřednictvím několika synonymních vy-
jádření (v. 26–38).31 Její součástí je opětovné 6/ vyzdvihování Václavových 
předností (v. 29–34), které jsou nyní ztvárněny ve zvláštní formě hravých 
veršů vyznačujících se rafinovanými vnitřními rýmy a hojným výskytem 
konsonantu x.32 V apostrofě Královské síně posléze střídá zoufalé bědování 
nad panovníkovým skonem klidnější, smířlivější tón: za pozitivum pro 
Zbraslav autor vydává, že si ponechala Václavovo tělo a jeho duši odevzdala 
Kristu, a pobízí klášter k modlitbám za zesnulého. Motiv rozdělení duše 
a těla mrtvého mezi Boha a klášter je rozvinut v následujícím Planktu Krá-
lovské síně nad smrtí jejího zakladatele, přičemž inspiraci k sepsání tohoto 
poměrně rozsáhlého prozimetrického výtvoru Petr Žitavský nejspíše získal 
při skládání právě analyzovaných 13 veršů obracejících se ke Zbraslavi.33

Modlitba za zesnulého je dominantním, stále se vracejícím moti-
vem zbylé části planktu, což odpovídá nejčastější formě závěrečné části 

30 Ke ztvárnění Václava jako ideálního panovníka srov. A n t o n í n ,  Robert: Obraz 
ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. 
Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. 
K vydání připravil M. Wihoda ve spolupráci s D. Malaťákem. Brno 2006, s. 197–215; nověji 
a v širším kontextu t ý ž :  Ideální panovník, passim; srov. také D l o u h á ,  Markéta: Rex 
pius et largus. Das Bild Wenzels II. in der Königsaaler Chronik. In: Die Hofgeschichtsschreibung 
im mittelalterlichen Europa. Hgg. Rudolf Schieffer – Jarosław Wenta. (Subsidia historiogra-
phica 3). Toruń 2006, s. 129–146. K chváleným vlastnostem zesnulých obecně H e n g s t l , 
M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 123–139.
31 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 80, v. 26–28 (s. 99B): Aulaque regia,   proch, tua 
gloria   corruit, eya / clama nec cessa,   luge, fuge gaudia, fessa / non sit vox fletu,   renova planctum 
tibi fetu. Znění Emlerovy edice zde upravuji ve prospěch varianty sit dochované v rukopisech 
(Emlerem opravené na sine), která při změně interpunkce dává dobrý smysl.
32 Tamtéž, v. 29–34 (s. 100A): Qui te dilexit,   fundans ad culmina vexit, / lux tua, dux, flos,   
dos et apex, rex fertilis ut ros, / ut decet, audax,   exulibus pax,   divitibus fax, / pons fugientis,   
mons pacientis,   fons sicientis, / ipse tuum lumen   oculorum, | numen, acumen, / res dedit ac 
operam,   tua spes, ve ve, cecidit iam. Hříčky podobného charakteru ve středověké literatuře 
pěstovali např. Hrabanus Maurus (např. In honorem sanctae crucis 1, 28, v. 8–9: dux, via, lux, 
vita, merces bona, ianua regni es / vox, sensus, verbum, virtutum laeta propago, cituji podle edice 
Rabani Mauri In honorem sanctae crucis. Ed. M. Perrin. Corpus christianorum, Continuatio 
mediaevalis 100. Turnholti 1997) a Marbode z Rennes (např. Carmina varia 2, 42, v. 13: rex, 
sol, mons, pax, flos, lex, dux, lux, spes, casa, fons, dos, cituji podle PL 171, 1731D).
33 Srov. i podobnost některých veršů obou pasáží: Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 
80, v. 29 (s. 100B): qui te dilexit,   fundans ad culmina vexit; v. 35–36: Sed divisisti   bene, nam 
corpus sepelisti, / ac animam Christi   gremio puram tribuisti a tamtéž, 81, v. 33–36 (s. 102A): 
Nam sic divisi:   celis animam modo misi, / corpus servavi   sinuique meo replicavi, / saltem defunctum   
sponsum servo michi iunctum, / qui me dilexit   vivens et ad ardua vexit.



33

„ D O L E O  S U P E R  T E “

(conclusio) smuteční a útěšné literatury34 (cílem proseb za zesnulé bylo 
pomoci jim přímluvou k dosažení blaženého stavu, potřebují-li to35). 
S prosbou za Václavovu spásu se básník nejprve obrací 7/ k Panně Marii 
(v. 39–41) formou apostrofy, která je po akustické stránce velmi výrazná 
díky rafinovanému opakování kombinací skupin hlásek r-o a r-e,36 dále 
uzavírá žádostí o pokoj a Kristovu ochranu pro zemřelého (…eterna 
sibi sit pax ede superna. / Hic eius corpus   iacet, huic des, Criste, tuum pus37)  
8/ verše s datem králova úmrtí, připojené k mariánské apostrofě (v. 42–46), 
a modlitbou za věčné odpočinutí panovníka (det tibi solamen, patri re quiem 
Iesus, amen) je ukončen také samotný 9/ závěr planktu, v němž Petr Ži-
tavský oslovuje nového (mladého) krále a přeje mu zdar v jeho konání 
(v. 48–53).38

Kromě hříček a zvukových ozdob, na něž již bylo místy upozorněno, 
přispívá k působivosti skladby také její rytmo-metrická podoba, pro niž je 
příznačné pestré střídání různých typů rýmovaných hexametrů: Apostrofa 
Smrti je složena v sedmi leoninských hexametrech. Apostrofu Přírody tvoří 
dva verše ocasaté (versus caudati) spolu se dvěma souběžnými (collaterales). 
Apostrofa Václavových zemí začíná dvěma patetickými trojdílnými daktyl-
skými verši (tripertiti dactylici) a pokračuje (bráno včetně připojené chvály 
zesnulého) 12 leoninskými hexametry. Obzvláště pestrým schématem se 
vyznačuje apostrofa Zbraslavi – od předchozích veršů ji odlišuje první ne-
párový trojdílný daktylský verš, z následujících 12 veršů polovina obsahuje 
výrazné (jedno i dvojslabičné) vnitřní rýmy (jde vesměs o chválu Václava), 
co do typů veršů jsou zde zastoupeny hexametry adónské (v. 31 –32), 
jednohlasé (versus unisoni, v. 35–36) a leoniny. Navazující apostrofa Panny 
Marie má, jak bylo uvedeno, akusticky výrazný charakter, z hlediska rytmo-
-metrického se však od předcházejícího verše neliší, je složena v leoninských 
hexametrech, přičemž připojené verše obsahující datum Václavovy smrti 
a modlitbu sestávají ze dvou leoninů, dvou jednohlasých veršů a dalších 
dvou leoninů. Konečně apostrofu mladého krále uvozuje hexametr se tře-

34 Srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 50, par. 96.
35 Srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 173–180.
36 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 80, v. 39–41 (s. 100A): Rorem rorabit   rosa tunc, 
cui crebro rogavit / dici: Rorate   celi, precor ergo, quod a te, / Virgo, tuo Nato,   iungatur in ethere 
grato.
37 O genezi nového významu slova pus (původně „hnis“) ve středověku, které bylo 
vnímáno jako částečné synonymum slova custodia „vězení“, „stráž“, „hlídání“, „ochrana“, 
pojednává článek G r o n d e u x ,  Anne –  J e u d y ,  Colette: À propos de pus: sens 
médiéval d’un mot antique. Archivum Latinitatis medii aevi 59, 2001, s. 139–162. Formule hic 
iacet byla již od antiky pravidelnou součástí epitafů, v křesťanských výtvorech byla rozšířena 
o vyjádření, že v hrobě odpočívá (pouze) tělo. Míšení jednotlivých motivů v různých žánrech 
smuteční literatury (epitafech, básnických a prozaických planktech, nekrolozích apod.) bylo 
ve středověku běžné. K tomu srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 17, 22, 
55–56.
38 Pochvalná slova, určená nástupcům zesnulých v jejich úřadě, se v planktech rovněž 
vyskytovala poměrně často, srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 55–56.
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mi jednoslabičnými vnitřními rýmy (v. 48), za nímž následuje 5 leoninů. 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že Petr Žitavský měl při výstavbě rytmo-
-metrické stránky skladby kromě pestrosti jako takové na zřeteli odlišování 
počátku jejích jednotlivých částí, resp. apostrof, jinou podobou rýmovaného 
hexametru, než jakou se vyznačoval verš bezprostředně předcházející (ať již 
jinakost spočívala v počtu či v druhu užitých rýmů nebo i v rytmu verše), 
a pokud se mu tematický předěl z nějakého důvodu nepodařilo vyznačit 
tímto způsobem, posloužil si jinými zvukově působivými prostředky.

III.

„Pláč Královské síně nad smrtí jejího zakladatele“ se od předchozích 
nářků odlišuje již tím, že je vystavěn jako samostatný literární celek: tema-
ticky úzce souvisí s látkou, která je předmětem předchozích stran kroniky, 
není však na ně ani na následující vyprávění navázán žádným přechodem; 
nadpisem počínaje a závěrečným amen konče tvoří 81. kapitola Zbraslav-
ské kroniky uzavřené literární dílko, jež se již svým názvem, pocházejícím 
s největší pravděpodobností přímo od autora,39 hlásí k žánru pohřebního 
planktu. Vkládání různých menších forem40 do celku historiografického 
líčení je jedním z výrazných rysů kompozice kroniky, díky němuž je vy-
právění o událostech nápaditě oživováno a jenž zároveň poukazuje na šíři 
autorova tvůrčího nadání. Není přitom výjimkou, že některé z těchto textů 
se, podobně jako pláč Zbraslavi, vyznačují zcela samostatným charakterem.41 
V. Novotný si povšiml, že takové „vložky obecnějšího charakteru“ uzavírají 
delší oddíly, věnované životům jednotlivých panovníků.42 Pláč Zbraslavi, 
který mezi ně explicitně neřadil, má obdobnou funkci: představuje literární 
vyvrcholení obšírného vyprávění o smrti Václava II.43

Již bylo zmíněno v úvodu, že starší bádání vidělo v planktu Královské 
síně především text inspirovaný biblí. V poznámkách k novějšímu českému 
překladu kroniky je o něm doslova uvedeno: „Skoro celá tato kapitola je 

39 Analýza autografu druhé knihy Zbraslavské kroniky ukázala, že nadpisy kapitol byly 
do textu dopisovány s určitým odstupem vlastnoručně Petrem Žitavským. K tomu a dalším 
náležitostem autorského zápisu Zbraslavské kroniky srov. P u m p r o v á ,  Anna: Svědectví 
autografu o práci Petra Žitavského s textem Zbraslavské kroniky. ČMM 131, 2012, s. 239–263.
40 Jejich přehled podal H o n e m a n n ,  Volker: Peter von Zittau als Literat. In: Deut-
sche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen II. Tagung in České Budějovice/Budweis 
2002. Hgg. V. Bok – H.-J. Behr. (Schriften zur Mediävistik 2). Hamburg 2004, s. 145–159, 
zde zvl. s. 150, 156–157.
41 Např. básnický list o volbě řeholního řádu (I/87), rétorický list císařské koruny k Jin-
dřichovi VII., jehož autorem byl Francesco da Barberino (I/120), autorova literární závěť 
(I/130), sbírka zbraslavských zázraků (II/18) apod. 
42 Srov. N o v o t n ý ,  Václav: Úvod. In: Kronika Zbraslavská. Přel. J. V. Novák. Praha 
1905, s. VII–LXXI, zde s. XLI–XLII.
43 Jeho úlohy si správně povšiml již H o n e m a n n ,  V.: Tod und Sterben, s. 92.
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sestavena z citátů bible, jen některými obraty vzájemně spojených a mís-
ty upravených“, zkrátka (biblický) „centon“.44 Po bližším prostudování 
81. kapitoly Zbraslavské kroniky se ukazuje jako nutné citované tvrzení 
korigovat. Celý pláč je, jak název napovídá, vložen do úst Královské síni. 
Jeho první odstavec je skutečně do značné míry sestaven z biblických 
výroků převzatých z pasáží tematicky spojených s bolestí a smrtí: začíná 
apostrofou nebes a země, pocházející z Mojžíšova předsmrtného chvalozpě-
vu na Hospodina (Deut 32, 1), a pokračuje mnohonásobnými vyjádřeními 
bolesti a zármutku ze smrti, vytrženými z Jeremjáše (Ier 22, 23 o bolestech 
rodičky, ve Zbraslavské kronice výrok působivě zasazen do situace potratu), 
z Žalmů (Ps 17, 5: obklíčení bolestmi smrti; 54, 6: upadnutí do strachu, chvění 
a temnoty) a z knih Pláč (1, 12: bolest větší než jiné)45 a Jób (10, 21: stín 
smrti). V počátečních, do slov Písma oděných vyjádřeních bolesti je tak 
již naznačena i její příčina, čtenářům předchozích kapitol díla zřejmá, totiž 
skon osoby, která je vzápětí charakterizována jako svítilna svítící klášteru 
i celému lidu.46 Ač je zde v úvodu připomenuto, že smrt panovníka je 
ztrátou všeobecnou a nezasahuje jen úzký okruh zbraslavských řeholníků, 
pokračování nářku zohledňuje již jen rovinu osobní, vztahující se k mluvící 
Královské síni. Ta od vyjádření smutku přechází k výpadu proti původci 
svého truchlivého rozpoložení, Smrti, přičemž ji nejprve opět slovy bible 
(Sir 41, 1; Pláč 1, 10)47 a poté jinými, akusticky působivými,48 invektivami 
viní z odnětí všeho, po čem toužila, ze záhuby ženicha, pěstouna49 a otce 

44 Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae regiae. Přel. F. Heřmanský – R. Mertlík. Praha 
1976, s. 139, komentář; podobně Š v á b ,  Miloslav: Latinské předkarlovské kroniky a listy 
Jindřicha z Isernie ve vztahu k antice. In: Antika a česká kultura. Zpracoval kolektiv autorů 
za vedení L. Varcla. Praha 1978, s. 33–50, zde s. 42.
45 Tento verš, tvořící rovněž součást velikonoční liturgie, náleží k nejcitovanějším bi-
blickým výrokům ve středověkých planktech, srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und 
Nachruf, s. 112.
46 Srov. Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 100B): …ego enim dolens lucidissimam 
meam lucernam mortis caligine quasi sub modio coopertam in medio meo abscondi gremio, que michi 
lucem prebuit et populo universo, s dosud neurčenými ohlasy Žalmu 39, 1 (iustitiam tuam non 
abscondi in medio cordis mei) a evangelního příměru k lucerně ukryté pod hrnec (srov. Mt 5, 15; 
Mk 4, 21; Lk 11, 33).
47 Sir 41, 1: „Ó smrti, jak hořké je pomyšlení na tebe“ (v edici ani v překladu není biblický 
citát určen), dále srov. Pláč 1, 10 v překladu zohledňujícím kontext místa v kronice: „Vztáhla 
jsi ruku na vše, po čem jsem toužila“.
48 V pasáži jsou výrazně zastoupeny rétorické figury založené na opakování části slov: 
aliterace (např. alumpnum abstulisti), polyptoton (potentem potencior, sponse sponsum), figura 
etymologica (invictum vicisti), juxtapozice podobně znějících slov (annominatio – vires viri 
virtutis, radium tu rabidior) a vysoká frekvence rýmů na koncích jednotlivých vět (všechny 
zakončeny shodnou koncovkou -isti) i shodně zakončených slov uvnitř nich (sponsum – 
alupnum, cumulum – tumulum – dulcissimum).
49 Slovo alumnus bylo F. Heřmanským bez ohledu na nelogické vyznění místa přeloženo 
jiným, běžnějším významem „chovanec“ („mně osiřelé chovance jsi odňala“, srov. Zbraslav-
ská kronika, s. 139), nicméně míněn je zde podle mého vztah opačný – Václav jako pěstoun 
Zbraslavi, která jeho úmrtím osiřela.



36

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

v jedné osobě (varianta topu smuteční a útěšné literatury omnia simul 
amisi).50

V následujícím úseku planktu od slov Heu me, quia dolor meus innovatus 
až do konce prozaické části je frekvence výskytu biblických citátů znatelně 
nižší, byť i přesto jich zde najdeme celou řadu. Důležitější skutečností však 
je, že v jejich užití i ve stylizaci okolního textu zanechal výraznou stopu 
pramen, o jehož vlivu na analyzovanou pasáž kroniky bádání dosud nemělo 
tušení. Je jím prozaický pláč Bernarda z Clairvaux nad smrtí bratra Girarda, 
dochovaný ve 26. kázání slavné sbírky Sermones in Cantica canticorum.51 Toto 
jímavé ztvárnění prožitku ztráty blízké osoby náleží k nejvýznamnějším 
zástupcům středověké konsolační literatury; stojí na počátku cisterciácké 
tradice pohřební řeči a působilo také v dalších literárních kruzích, např. 
v okolí Hildegardy z Bingen, ve spisech připomínajících smrt sv. Františka 
a v útěšných listech Petra z Blois.52 Petr Žitavský se volbou Bernardova 
pláče nad smrtí bratra jako jedné z hlavních předloh planktu Královské 
síně přidružil k jiným řádovým napodobitelům opata z Clairvaux, mezi něž 
náleželi Aelred z Rievaulx, Gottfried z Auxerre, Odo z Morimondu, Walter 
Daniel nebo Gervasius z Louth Parku.53

Bernard svou pohřební řeč o Girardovi učinil součástí tematicky 
dosti odlišného rámce. Po krátkém úvodu kázání náhle přerušuje výklad 
o stanech Kédarců a Šalomounových houních (Pís 1, 4) s odůvodněním, 
že mu v pokračování exegeze Písně písní brání smutek ze skonu mladšího 
sourozence, a novým tématem se zaobírá až do samého konce homilie. Text 
věnovaný Girardovi několikanásobně překračuje délku pláče zbraslavského 
kláštera a vyznačuje se propracovanou strukturou, vycházející z rétorických 

50 Různé doklady užití uvedeného topu speciálně v souvislosti s příbuzenskými vztahy 
podává v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, par. 163–171 (s. 41–42); srov. také H e n g s t l , 
M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 148–150.
51 Dílo vydali L e c l e r c q ,  J. –  T a l b o t ,  C. H. –  R o c h a i s ,  H. M. 
(edd.): Sermones super Cantica canticorum I–II. (Sancti Bernardi opera I–II). Roma 1957–1958, 
text kázání č. 26 se nachází v prvním díle na s. 169–181. Český překlad Bernardových kázání 
na Píseň písní pořídila M. K o r o n t h á l y o v á  v publikaci Bernard z Clairvaux: Ká-
zání na Píseň písní I–II. Praha 2009, 2012. Nářek nad smrtí bratra Girarda již dříve přeložila 
Jana N e c h u t o v á ,  in: Úděl a útěcha, s. 132–144. 
52 Srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 397–401, par. 1005–1013, kde je uveden 
i přehled motivů, které z Bernardových planktů byly využity v jiných spisech. Pohřební řeč 
se u cisterciáků konala mimo liturgický pohřeb, a to patrně v kapitule, srov. tamtéž, s. 40, 
par. 56.
53 Srov. tamtéž; k cisterciáckým a vůbec monastickým pohřebním planktům srov. rovněž 
H o s t e ,  Anselm: Aelred of Rievaulx and the Monastic Planctus. Cîteaux 18, 1967, s. 385–398. 
Vliv řádové tradice na ztvárnění tematiky smrti byl vypozorován také u jiné latinské kroniky 
bohemikální provenience, u Kroniky kláštera žďárského, jejíž autor Jindřich Řezbář se nechal 
inspirovat skladbami ve středověku připisovanými Bernardovi z Clairvaux (Carmen parae-
neticum ad Rainaldum, Rhythmus de contemptu mundi a Meditatio de humana conditione), srov. 
L u d v í k o v s k ý ,  Jaroslav: Úvod: O mnichu Jindřichu Řezbáři a jeho Žďárské kronice. In: 
Cronica domus Sarensis. Ed. J. Ludvíkovský. Brno 1964, s. 5–18, zde s. 17–18.
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pravidel deliberativního a demonstrativního řečnictví.54 Po obsahové stránce 
autor postupuje od líčení nepřekonatelné bolesti z toho, že jej smrt po-
krevního příbuzného připravila o jeho duchovní pomoc a bratrskou lásku, 
učinila osamělým a uvrhla do stavu duchovní bídy, k popisu Girardova 
příkladného jednání a ctností a k obhajobě oprávněnosti svého smutku 
proti námitkám, že zármutek nad mrtvými je v rozporu s vírou a že je jako 
projev vzpoury vůči Bohu zakázán. Na konci řeči dospívá k vnitřnímu smí-
ření s truchlivou skutečností. Útěchu mu skýtá vědomí, že třebaže on sám 
trpí a má proč nad sebou plakat, zesnulý se nachází ve stavu blaženosti, 
z níž je třeba se radovat, a za tuto dvojí odměnu, již každý ze sourozenců 
na základě svých zásluh podle Pánova milosrdenství a spravedlnosti ob-
držel, Bernard vzdává Bohu díky a chválí jej za všechny dary, jichž se mu 
v bratrově osobě dostalo. Sled jednotlivých myšlenek v řeči ovšem není, 
jak by se z předchozího stručného shrnutí mohlo zdát, lineární, ale spíše 
cyklický, popř. spirálovitý, jednotlivé motivy, zvláště ty, které souvisejí 
s autorovou bolestí a žalem nebo naopak s popisem Girardova blaženého 
stavu, se v průběhu textu opakovaně vynořují a různě překrývají, což lze 
připsat na vrub Bernardovu uměleckému záměru.55

Hlavním tématem prozaické části planktu Královské síně po celou 
dobu zůstává bolest ze ztráty milované osoby, a ačkoliv je její vyjadřování 
místy přerušováno jinými motivy, překonání zármutku a dosažení jakési 
útěchy je zde naznačeno jen stručně v samém závěru veršovaného úseku 
skladby. Proto nepřekvapí, že se Petr Žitavský nechal inspirovat především 
těmi pasážemi Bernardovy řeči, v nichž jsou popisovány utrpení a žal 
vyvolané Girardovou smrtí. Ve druhém úseku planktu tak Královská síň 
běduje nad novou vlnou bolesti, která ji spaluje a vysává, nad smutkem, 
jenž v ní prudce běsní, nad opuštěností, do níž upadla poté, co jí byl 
vzat původce jejího života a rozkvětu. Poté vyzývá ke slitování nad svou 
pohromou, deklaruje nemožnost překonat zármutek a slzy a pobízí sama 
sebe k pláči nad spravedlivou bolestí. Srovnejme nyní ztvárnění uvedených 
motivů v pláči Královské síně s odpovídajícími pasážemi Sermones super 
Cantica canticorum:56

54 Obsah Bernardova planktu, jeho strukturu a motivy ve vztahu k tradici zcela detailně 
rozebírá v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 278–331, par. 729–860, zde zvl. s. 323–327, 
par. 831–833.
55 K tomu srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 323, par. 831.
56 Pro větší názornost značím biblické citáty kurzívou, přičemž odkazy na místo uvádím 
za prvním slovem, proloženým písmem upozorňuji na citáty z Bernardova kázání č. 26, a to 
doslovné i přibližné.
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par. Bernard z Clairvaux, Sermones super Can-
tica canticorum 26

Petr Žitavský, Zbraslavská kronika I, 81

2.

3.

7.

Quamquam et maeror finem imperat, e t  ca lami-
tas ,  quam pat ior . 
Quousque enim dissimulo, et ignis, quem intra 
meipsum abscondo, t r i s te  pectus  adur i t , inte-
riora depascitur? Clausus la t ius  serpi t ,  sae-
v i t  acr ius . Quid mihi et cantico huic, qui in ama-
ritudine sum? Vis doloris abducit intentionem, et 
indignatio Domini ebibi t  sp i r i tum meum. 
Subtracto s iquidem i l lo ,  per  quem mea 
in Domino studia utcumque libera esse solebant, 
s imul  e t  cor  meum dere l iqu i t  me .
…
Cuius enim vel ferreum pectus super me 
ibi non moveretur , quem videret Girardo  
supers t i tem?
…
Nec potui  imperare  t r i s t i t iae , qui potui la -
cr imae , sed ut scriptum est: Turbatus sum et non 
sum locutus. At suppressus dolor altius introrsum 
radicavit, eo, ut sentio, acerbior factus, quo non 
est exire permissus. Fateor ,  v ic tus  sum. Exeat, 
necesse est, foras quod intus patior. …
Exi te ,  ex i te  lacr imae iampridem exire cupien-
tes; exite, quia is, qui vobis meatum obstruxerat, 
commeavi t .

Heu me, quia dolor57 meus innovatus t r i s te 
pectus  adur i t  e t 58 ca lami tas ,  quam pac iar , 
ebibit 59 spiritum meum! Heu me, quia dilectus meus 
deiectus in sinu meo necis conpede iacet c lau-
sus ! Hinc meror meus lac ius  serpi t ,  sev i t 
acr ius , idcirco60 ego plorans et oculus meus deducens 
lacrimas, quia longe factus est a me consolator. Su-
bla to s iquidem i l lo ,  per  quem creata vixi, 
vigui ac florui, s imul  e t  cor 61 meum dere l iqu i t 
me . Audite,62 obsecro, universi populi, et videte dolo-
rem meum! Subversum63 est cor meum in memet ipsa, 
quoniam amaritudine plena sum, magna 64 est velud 
mare contricio mea. Cuius  enim vel  ferreum 
pectus  super  me non miserebi tur , qui me 
plagam65 insanabilem plangentem et dilecto s u -
p e r s t i t e m  velud telam, antequam exordiretur, 
precisam intuebi tur? Sed numquid impera-
re  va leo t r i s t i c ie  aut  lacr ime ,  ut recedant 
a me, que tanto irretita aut irritata dolore cogor 
gemere? Fateor ,  v ic ta  sum, flere parata sum, 
deducam66 quasi torrentem lacrimam per diem et 
noctem, non dabo requiem michi. Ex i te ,  lacr ime ,
ex i te  et cum dilecto67 meo, qui ab i i t , pariter con-
meate ! Erunt68 michi lacrime mee panes die ac nocte.

6768

Z komparace obou textů vyplývá, že Petr Žitavský základ svého ztvár-
nění tradičních motivů bolesti a smutku, opuštěnosti (destitutio), prosby 
o slitování (miseratio), neschopnosti překonat zármutek a následného 
propuknutí v pláč do značné míry přejímal ze své předlohy, a to mnohdy 

57 Ps 38, 3.
58 Iob 6, 2 z Bern.
59 Iob 6, 4 z Bern.
60 Lam 1, 16.
61 Ps 37, 11 z Bern.
62 Lam 1, 18.
63 Lam 1, 20.
64 Lam 2, 13.
65 Srov. Ier 30, 12.
66 Lam 2, 18.
67 Srov. Ct 5, 17.
68 Ps 41, 4.
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v doslovné podobě včetně biblických citátů.69 Nepočínal si ovšem mecha-
nicky, vybrané formulace spojoval do vlastních větných celků, vkládal mezi 
ně další výroky Písma podle svého výběru a také doplňky přizpůsobující 
vyznění textu odlišnému vztahu plačícího a oplakávaného: místo lásky 
bratrské spojuje Václava II. a jeho klášter v prvé řadě láska partnerská, 
jak již na tomto místě dává tušit označení dilectus a jemná narážka na text 
Písně písní v předposlední větě citovaného úseku (podrobněji bude tato 
metaforika rozvedena později).

Rámcovým motivem dalšího úseku planktu jsou destitutio, opuštěnost 
kláštera po smrti jeho zakladatele, a význam, který zesnulý pro jeho exis-
tenci měl.70 Obecné uvedení motivu, vyzdvižení Václavovy starostlivosti, 
činorodosti a lásky a následnou výzvu k soucítění s údělem pozůstalé, 
určenou mnichům, zbraslavský opat opět s lehkými úpravami přejímá 
z promluvy Bernarda z Clairvaux: Ius tus  e s t  do lor  meus ,  do l enda 
plaga mea.  O quam f idus  pater deserui t  me , filiam nuper genitam, qui 
vigi labat  ad curam, non segnis  michi extitit ad opus et operam! Quis 
michi  i ta  pernecessarius ,  cui  eque di lec ta ego sum? Dole te  vicem 
meam vos , filii mei…71 Převzaté formulace pak Petr Žitavský obohacuje 
o vlastní specifikaci zásluh nebožtíka z pohledu mluvící Zbraslavi, a sice 
vyzdvižením jeho zakladatelského díla, totiž přeměny místa sloužícího 
za příbytek lidem v „dům Boží, bránu nebes, Královskou síň“. Úhelným 
kamenem výstavby pasáže učinil autor antitezi: protikladně je líčen stav 
Zbraslavi před založením kláštera (byla určena pro lidi, byla neplodná, 
zničená a rozbořená) a po něm (slouží Bohu, hojně plodí syny, byla vybu-
dována a obklopena stěnami), přičemž kontrastnímu pojetí je uzpůsoben 
i výběr podpůrných biblických citátů (1 Sm 2, 5; Ps 72, 22 v kombinaci 
s Dan 10, 10); do protikladu je rovněž postavena situace Královské síně 
a Václava po jeho smrti: král prožívá odpočinek, klášter neklid, mrtvý pa-
novník fundaci opustil, a připravil ji tak o svou podporu, třebaže živý by to 
nikdy neučinil. Návrat k motivu destitutio na konci odstavce autor pojímá 
jako návrat k Bernardovu textu, z něhož přejímá také výrok příslovečného 

69 Vzhledem k tomu, že velká část motivů planktu Královské síně je přejímána z Ber-
nardovy pohřební řeči, která byla zevrubně rozebrána Peterem von Moosem, odkazuji pro 
literárněhistorický komentář ke konkrétním motivickým záležitostem na von Moosovu analýzu 
(viz pozn. 52). Zde bude poukazováno jen na některé obecnější tematické souvislosti a hlavní 
pozornost se bude soustředit na vymezení závislosti textu Zbraslavské kroniky na předloze 
a na postižení charakteru práce Petra Žitavského s jeho literárním zdrojem.
70 Vyjádření opuštěnosti bývalo s panegyrickým líčením předností zemřelého úzce spojeno, 
srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, s. 36, par. 128.
71 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 100B–101A). Srov. Bernard z Clairvaux, 
Sermones super Cantica canticorum 26, 4 (s. 172): Scitis o filii, quam intus (var. i u s tu s) s i t 
d o l o r  meu s , quam do l enda  p laga  mea . Cernitis nempe quam f i du s  comes d e s e ru i t  me 
in via hac qua ambulabam, quam v ig i l  ad  curam , quam non  s egn i s  ad  opu s , quam suavis 
ad mores. Qu i s  i t a  m ih i  p e rne c e s sa r iu s ?  Cu i  ego  a eque  d i l e c t u s ? Frater erat genere, 
sed religione germanior. Do l e t e , quaeso, v i c em  meam vo s , quibus haec nota sunt.
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charakteru „smrti konání je děsivé loučení“: Ipse heu auxiliis suis deseruit me 
mortuus, qui nequaquam deserere t  me vivus .  Omnino mort i s  o f f i c ium 
horrendum es t  divorcium .72

Od nářku nad svou opuštěností přechází Královská síň k obviňování 
smrti (insultatio mortis).73 Jeho základ převzal Petr Žitavský z navazujícího 
úseku 26. kázání na Píseň písní. K charakteristice smrti a jejího jednání 
užívá stejných motivů jako Bernard z Clairvaux: smrt je lítá (furiosa), krutá 
(inmitis) a závistivá (invida) uchvatitelka (rapuit), která jednou ranou zahu-
bila oba, neboť pozůstalého připravila o užitek (fructus), který mu zesnulý 
skýtal – v případě Václava šlo o ochranu před nebezpečím, v případě Girarda 
o duchovní podporu a bratrskou lásku. Závislost na předloze je patrná 
i z dikce konkrétní pasáže: O inmit i s  mors , que meum solacium rapuit 
e t  me crudeliter furiosa peremit !  Annon ec iam me mors  momordi t , 
que innumeris periculis me subiecit? Nimis  namque privatur vi te  usu , 
qui  privatur fruc tu .  Ergo meis  fruc t ibus ,  mors ,  invida fuis t i ,  cum 
elongast i 74 a  me amicum et  proximum, per cuius  maxime s tudium 
quieta sedebam…75 Na tomto místě se pláč zbraslavského kláštera od své 
předlohy na chvíli výrazně odchýlí, neboť v jeho jazyce i obrazech ožije 
dojemný příběh milenců Písně písní: Královská síň přičiněním Václava 
oplývala rozkošemi (srov. Pís 8, 5) a ve všem prospívala, když ji podpíral 
(srov. Pís 8, 5), byla jeho a on byl její (Pís 2, 16), jeho levice byla pod její 
hlavou a pravice ji objímala (Pís 8, 3). O to trpčí je její zármutek, když 
neví, kam odešel (srov. Pís 5, 17), když odvrátil svou tvář a ranil ji (srov. 
Pís 4, 9). Obrací se tedy s prosbou na obyvatele nebeského Jeruzaléma, 
aby milému vyřídili, až jej naleznou, že je nemocná láskou (Pís 5, 8). Tato 
pasáž je v naprostém rozporu s narativní strategií planktu nad Girardem, 
neboť Bernard z Clairvaux text Šalomounova svatebního zpěvu od vložené 
pohřební řeči striktně a výslovně oddělil.76 V tradici klášterního písemnictví 

72 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 101A). Srov. Bernard z Clairvaux, Sermones 
super Cantica canticorum 26, 4 (s. 172): Quando enim me  v ivu s  vivum de s e r e r e s ?  Omnino 
opu s  mor t i s ,  h o r r endum d ivo r t ium .
73 Obecně k motivu srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, 48–49, par. 207–210.
74 Ps 87, 19.
75 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 101A). Srov. Bernard z Clairvaux, Sermones 
super Cantica canticorum 26, 4 (s. 172): Bene mors, quae unum rap i endo ,  duo s  f u r i o sa 
p e r emi t .  Annon  mor s  e t i am mih i ? Immo plus mihi, cui utique omni morte infelicior vita 
servata est. Vivo, ut vivens moriar: et hoc dixerim vitam? Quam mitius me p r i var e s , o  au s t e ra 
mor s ,  v i t a e  u su  quam f ru c tu ! Nam vita sine fructu gravior mors. Denique duplex malum 
ligno paratur infructuoso: securis et ignis. Ergo  me i s  l abo r i bu s  inv id en s  e l onga s t i  a  me 
ami cum e t  p rox imum,  p e r  cu iu s  max ime  s t ud ium erant, si quando erant, fructuosi.
76 Srov. Bernard z Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum 26, 2–3 (s. 171): Quamquam 
et maeror finem imperat, et calamitas quam patior. … Quid mihi et cantico huic, qui in amaritudine 
sum?
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však byly motivy Písně písní s funerální tematikou běžně spojovány77 a lze 
je dosvědčit i v Bernardových jiných smutečních písemných projevech78.

Poté se mluvčí znovu obrací ke Smrti, a to s výčitkou, že skutečným 
objektem jejího řádění není mrtvý panovník, nýbrž klášter sám. Nastiňu-
je tak stěžejní myšlenku celého odstavce, ostrý kontrast mezi blaženým 
stavem zesnulého a neblahou, ba ubohou situací, v níž se po jeho smrti 
ocitla opuštěná Zbraslav:79 Václav došel radosti (gaudium), ona trestu 
(supplicium), Václav s sebou odnesl veškerý užitek (fructum) a zanechal jí 
smutek (luctum), vešel do slávy Páně (in pontecias Domini) a klášter zanechal 
na pospas nestálým lidem (contrario et vario homini). Nejenže Královská síň 
musí pobývat na nečistém světě (hříčka – annominace mundo inmundo), ale 
navíc se zde ocitá bez pomoci, bez rádce, důvěrníka, pomocníka, ochrán-
ce, což je zčásti působivě vyjádřeno prostřednictvím vzrušených otázek.80 
Samozřejmě i tento odstavec je hojně inspirován předlohou planktu. 
V Bernardově pohřební řeči zaznívá antiteze ego – ille velmi často a silně, 
doprovází projevy bolesti nad utrpěnou ztrátou a spolu s nimi se opako-
vaně vynořuje v průběhu celé jeho „prozaické básně“. Petr Žitavský tak 
pro ztvárnění tohoto motivu mohl čerpat prvky z různých míst 26. kázání 
na Píseň písní, a také to činil:

77 Např. již v pohřební řeči Ambrože Milánského na císaře Valentiniána, v Jeronýmově 
díle Epitaphium Paulae, ve skladbě Transitus Mariae a v řadě pozdějších výtvorů jsou zesnulí 
oslovováni textem Písně písní, srov. H e r d e ,  Rosemarie: Das Hohelied in der lateinischen 
Literatur des Mittelalters bis zum 12. Jahrhundert. (Münchener Beiträge zur Mediävistik und 
Renaissance-Forschung 3). Spoleto 1968 (Sonderausgabe aus Studi medievali, 3a serie, VIII, 
1967, s. 957–1073), passim. 
78 Srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 331, par. 842.
79 Viz s. 29, pozn. 17.
80 Tento stylistický prostředek byl užíván k vyjádření bezradnosti truchlícího již v antice 
(srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 108). Zde jej Petr Žitavský převzal 
z planktu Bernarda z Clairvaux, nicméně vzrušené, dramatické otázky užíval k vyjádření 
emotivních skutečností i na jiných místech kroniky, náležely do jeho běžné stylistické výbavy.
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Bernard z Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum 26 Petr Žitavský, Zbraslavská kronika I, 81
4.

5.

6.

8.
7.
8.

11.

8.

Nam tu, care frater, si caros amisisti, cariores utique rece-
pisti. …in me t rans i erunt  i rae , in  me  conf i rmatus 
e s t  furor . …
Forte enim, etsi nosti nos secundum carnem, sed nunc iam 
non nosti, et quoniam in tro i s t i  in  po t en t ias  Domini , 
memoraris eius iustitiae solius, immemor nostri. …
Scis  ubi  verser ,  ubi  iaceam,  ubi  re l iquer is  me: 
non est qui porrigat manum. … Heu! tunc ingemisco mi-
ser, s i cu t  homo s ine  adiu tor io .  Quem consulam in 
ambiguis?  Cui  in  advers i s  f idam? Quis  portabi t 
onera?  Quis  per icula  propulsabi t?  … Cur enim se-
curus intus non essem, cum te scirem agentem foris, manum 
dexteram meam, lumen oculorum meorum, pectus  meum 
et  l inguam meam? …
Heu sublatus  es , et haec omnia simul. … 
Merito ex eo pendebam totus ,  qui  mihi  totum erat . 
…manus Domini tetigit me. Me, inquam, tetigit et percus-
sit, non illum, quem vocavit ad requiem: me occidit, cum 
succ idi t  i l lum.
Ubi  e s t ,  mors ,  v i c tor ia  tua? Ubi est, mors, s t imulus 
tuus? Iam non s t imulus , sed iubi lus . …
…ademptum doleo f ide le  auxi l ium,  sa lutare  con-
s i l ium.

O mors, in81 me  plus quam in eum t rans i erunt  i r e 
tue ac plus in82 me conf i rmatus  e s t  furor  tuus! 
Ipse namque, quem momordisti, invenit gaudium, ego 
supplicium, ex me secum defert fructum michi dese-
rens luctum, in tro iv i t83 in  po t enc ias  Domini  me 
exponens contrario et vario homini. Sc io  namque,
ubi  versor ,  ubi  moror ,  ubi  re l ic ta  sum: in hoc 
mundo inmundo sum, unde digne ingemisco  s i cu t  84 
homo s ine  adiu tor io .  Quem nunc consulam in 
ambiguo? Cui  in  advers i s  adherebo? Quis
mea portabi t  onera?  Quis  per icula  propul -
sabi t?  Sublatus  es t  michi consolator meus, ma-
nus dextera  mea ,  lumen85 o cu lorum meorum 
et pax et pectus  meum, os et l igwa mea . In eo 
pendebam tota ,  qui  michi  totus86 era t  e t  to-
tum.  Cum ipsum  mors succ idi t , qui erat gloria87 
mea exaltans caput meum, corona88 mea occidit, salus89 
mea elanguit et aruit 90 tamquam testa virtus mea. Hic 
e s t ,91 mors ,  v i c tor ia  tua  e t  s t imulus  tuus , abeun-
ti iubi lus , remanenti s t imulus , abstulisti siquidem 
michi f ide le  auxi l ium  ac cons i l ium sa lutare .

V první části svých vět Petr Žitavský použil některé Bernardovy 
biblické citáty a za ně zařadil (z jiného oddílu) téměř doslova převzatá 
vyjádření bezmoci a bezradnosti, stylizovaná v oblíbené formě dramatic-
kých otázek. Obdobně si počínal při následné charakteristice významu 
zemřelého; skutečnost, že byl pro Zbraslav vším (topos omnia simul amisi ), 
je obratně vyjádřena biblickým jazykem, ovšem ve velmi silné závislosti 
na literárním vzoru. Naproti tomu závěrečná myšlenka odstavce, byť se v ní 
rovněž ozývají Bernardova slova, popřípadě jím citované výroky Písma, má 
od předlohy odlišné vyznění. V planktu nad Girardem se opat z Clairvaux 

81 Ps 87, 17.
82 Ps 87, 8.
83 Srov. Ps 70, 16.
84 Ps 87, 5.
85 Ps 37, 11.
86 Srov. 1 Cor 9, 22.
87 Ps 3, 4.
88 Srov. Lam 5, 16.
89 Srov. Iob 30, 15.
90 Ps 21, 16.
91 1 Cor 15, 55.
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skrze bolest a trpké vědomí ztráty blízkého člověka pozvolna propracovává 
k útěšnému zjištění, že třebaže jej bratrova smrt těžce zasáhla, stala se pro 
něj i zdrojem radosti, neboť viděl, jak byla smrt přemožena, jak její osten 
(stimulus) vystřídal jásot (iubilus), a tato skutečnost, vědomí Girardova 
oslavení, mu dává zapomenout na vlastní neštěstí a proměňuje jeho smutek 
ve zpěv.92 Petr Žitavský pracuje se stejným biblickým citátem a se stejným 
kontrastem (stimulus–iubilus), ale v jeho pláči Královské síně ještě nenastal 
čas pro útěchu: zde je zdůrazněno vítězství smrti a její osten dopadnuvší 
na truchlící klášter, který přišel o věrnou pomoc a spásnou radu, zatímco 
jásot je vyhrazen pouze zesnulému panovníku a pozůstalý na něm nemá 
žádnou účast.

V závěru prozaické části planktu zbraslavského kláštera se tak opět 
dostává ke slovu bolestný nářek nad pohromou, která jej potkala, nad 
ránou, kterou mu Bůh zasadil Václavovou smrtí. Spolu s tím se vrací 
i zdůrazňování významu zesnulého pro pozůstalou cisterciáckou fundaci, 
které je působivě stylizováno v osobním tónu: Hoc sencio  e t  doleo e t 
dolor 93 meus in conspec tu meo semper propter eum, qui erat  meus . 
Meus , inquam, fuisti, Wenceslae, fundacione pater , educacione mater, a f fec-
c ione frater , proteccione defensor, so l l i c i tudine procurator.94 Nahlédnutí 
do 26. kázání na Píseň písní nicméně vedlo ke zjištění, že i v tomto pří-
padě jde o zjevný ohlas Bernardovy reflexe žalu nad smrtí jeho bratra,95 
z níž je (včetně biblických citátů) převzat také navazující motiv miseratio, 
výzva ke slitování adresovaná členům klášterního společenství,96 a variace 
na Davidův nářek nad smrtí Jónatana, v níž je připomenuto, že důvodem 
k zármutku není nešťastný osud zesnulého, ale ztráta vyplynuvší z jeho 
nepřítomnosti, a že pravým objektem pláče je plačící sama (topos nos, non 

92 Srov. Bernard z Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum 26, 11 (s. 178–179): 
Accitus sum ego ad id miraculi: videre hominem in morte exsultantem et insultantem morti. Ubi est, 
mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus? Iam non stimulus, sed iubilus. … Sic cantabat quem 
nos lugemus: in quo et meum, fateor luctum paene in cantum convertit, dum intentus gloriae eius, 
propriae fere miseriae obliviscor.
93 Ps 37, 18.
94 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 101B).
95 Bernard z Clairvaux, Sermones super Cantica canticorum 26, 9 (p. 177): Sen t i o  prorsus 
e t  d o l e o ,  e t  d o l o r  meu s  in  c on sp e c tu  meo  s emper . … Meus  Girardus e ra t ,  meu s 
plane. An non meus, qui f ra t e r  sanguine fuit, professione filius, s o l l i c i t ud in e  pa t e r , consors 
spiritu, intimus a f f e c t u ?
96 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 101B): Mis e r emin i  me i ,  m i s e r emin i 
me i  s a l t em  vo s ,  ami c i  me i  (Iob 19, 21) et f i l i i  karissimi, quos genui, quia ipsi c e rn i t i s , 
quia amarum calicem a c c ep i  et bibi d e  manu  Domin i  (Ier 25, 17),  i n  v i rga  ind igna -
c i on i s  su e  p e r cu s s i t  me  (Lam 3, 1) et privavit me pastore. Bernard z Clairvaux, Sermones 
super Cantica canticorum 26, 10 (s. 177): Mis e r emin i  me i ,  s a l t em  vo s  ami c i  me i , qui 
certe c on s id e ra t i s  quam gravia pro peccatis r e c ep i  d e  manu  Domin i .  In  v i rga  ind ig -
na t i on i s  suae  p e r cu s s i t  me , digne pro meritis, dure pro viribus.
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illos lugemus):97 Doleo98 super te , pie Wenceslae, rex, domine, dilecte 99 votorum 
meorum, consolacio et i l luminacio 100 mea, non quia delendus ,  sed pocius 
quia ablatus  michi, f l eo 101 autem iustius super me et super filios meos, quia 
ego bibo et ipsis inebriata porrigo cal icem amari tudinis ,  absinthii  102 et 
fellis.103 Na tomto místě pláče Královské síně je na rozdíl od pohřební řeči 
Bernarda z Clairvaux zdůrazněn negativní dopad panovníkovy smrti nejen 
na ni samu, ale i na její (a Václavovy) syny, současné a budoucí zbraslavské 
mnichy.104 Vzápětí mluvčí propuká v další vlnu naříkání, která se prostřed-
nictvím motivu „běda“105 spontánně přelévá z prózy do řeči vázané.

Básnická část planktu, zahrnující 37 veršů a prozaický dovětek, 
má následující tematickou strukturu: 1. bědování nad osiřením mnichů 
a ovdověním zbraslavského kláštera (v. 1–2); 2. obviňování a hanění 
smrti (v. 3–4); 3. chvála zemřelého (v. 5–9); 4. zármutek z utrpěné ztráty 
(v. 10–13); 5. obviňování smrti (v. 14–17), 6. chvála zemřelého (v. 18–24); 
7. smrt jednoho je smrtí obou (v. 25–28); 8. útěcha (v. 29–36), 9. modlitba 
za zesnulého (v. 37 a prozaické zakončení). Všechny zmíněné prvky, jak 
již bylo možno pozorovat, náleží mezi obvyklé součásti výstavby středo-
věkých děl se smutečním a útěšným obsahem.106 Kromě jejich obecného 
schématu se ovšem Petr Žitavský i v této části pláče Královské síně nechal 
inspirovat rovněž konkrétními skladbami jiných autorů, jejichž úryvky 
vyzdobil svůj text.

V prvním úseku si Petr Žitavský zvolil za předlohu Jákobův nářek 
nad Josefem (Lamentatio Iacob super Ioseph) Petra Rigy († 1209), zvaný 
též De venditione Ioseph. Petr Riga jej původně vytvořil jako samostatnou 
skladbu a spolu s jinými biblickými (ale i světskými) básněmi jej zařadil 

97 K motivu srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, s. 69–74, par. 309–330.
98 2 Sam 1, 26.
99 Prov 31, 2. 
100 Ps 26, 1.
101 Lc 23, 28.
102 Lam 3, 19.
103 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81 (s. 101B). Srov. Bernard z Clairvaux, Sermones 
super Cantica canticorum 26, 10.11 (s. 178): Dol eo  supe r  t e , Girarde ca r i s s ime ,  non  qu ia 
do l endu s ,  s ed  qu ia  ab la tu s . Et ideo fortassis do l endum mih i  po t iu s  supe r  me ,  qu i 
b i bo  ca l i c em  amar i tud in i s . … Prorsus illa nox i l l umina t i o  tua in deliciis tuis.
104 Srov. i následující text kroniky (I, 81, s. 101B): Iam mea i a c t u ra  non est tantum 
michi dura, sed et presentibus et posteris filiis meis, qui nascentur et exurgent, plurimum nocitura. 
U Bernarda je klášter jen jeden z mnoha subjektů, pro něž Girardova smrt znamená ztrátu, 
Semones super Cantica canticorum 26, 12 (s. 179): Plango primum super mea ipsius plaga atque 
huius i a c tu ra  domus; plango deinde super pauperum necessitatibus, quorum Girardus pater erat; 
plango certe et super universi statu nostri ordinis nostraeque professionis, qui de tuo, Girarde, zelo, 
consilio et exemplo, robur non mediocre capiebat…
105 K výkřikům „běda“ jako způsobu vyjádření smutku H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage 
und Nachruf, s. 107–108.
106 Jejich strukturu charakterizuje v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 47–74, par. 309–
330. Celkový přehled motivů užívaných ve smuteční a útěšné literatuře podávají v o n 
M o o s ,  P.: Consolatio III a H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und Nachruf, s. 97–182.
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do sbírky Floridus aspectus (rukopisnou tradicí byla často připisována Hilde-
bertovi z Lavardin107). Později pak tyto starší skladby inspirované Písmem 
v revidované podobě začlenil do svého slavného biblického eposu Aurora, 
který se stal hojně rozšířeným v monastickém prostředí a byl užíván také 
jako školní četba.108

109

Petr Žitavský, Zbraslavská kronika I, 81, v. 1–11 Petr Riga, Aurora, v. 1193–1202, 1231
Ve michi ,  ve  natis   cunctis ex me generatis, 
patre stat orbata   proles, mater109 viduata. 
Surdior  equore ,    sev ior  aspide ,    nequior  angue , 
horr id ior  monstro   quod tu sis, mors, bene monstro, 
nam turbasti nos   per regem, qui fuit ut flos, 
mic ior  agno ,    c lar ior  auro ,    pur ior  as t ro ,
mel le  suavior ,   igne  micancior   ac alabastro 
luc idior ,  v io l i s   p lus  nobi l i s , inde colonis 
terre tunc, celi   nunc spirat odore fideli. 
Langui t ,  aru i t ,  occ id i t  heu lux i l la  chorusca , 
ex hoc gloria   lata memoria   fit mea fusca.

Ve mihi ,  ue tibi: ue michi patri, ue tibi fili!
O furor, o rabies, o fera, redde Ioseph!
Surdior  equore ,  seuior  aspide ,  nequior  angue ,
Horr id ior  monstro , belua, redde Ioseph!
Mel le  suauior ,  igne micant ior , aptior umbra,
Fratribus utilior, ue tibi, parue Ioseph!
Mit ior  agno ,  pur ior  auro ,  c lar ior  as t ro ,
Iaspide luc idior , ue tibi, parue Ioseph!
Turture simplicior, uernanti gratior umbra,
nobi l ior  u io l i s , ue tibi, parue Ioseph! …
Langui t ,  aru i t ,  occ id i t  i l l a  lucerna coruscans…

Skladba Petra Rigy je sepsána v elegickém distichu, z nějž byly pro 
Petra Žitavského, tvořícího převážně v leoninských hexametrech, použi-
telné především (liché) šestistopé verše, z nichž dva (třetí a sedmý) přejal 
v podstatě doslova. Do ostatních zasáhl, ať již jej k tomu vedly důvody 
obsahové (refrény redde Ioseph, parue Ioseph) nebo metrické: pentametry, 
z nichž čerpal obraty (Rigův verš č. 1196, 1200, 1202), by musel v každém 
případě prodloužit, upravoval však i šestiměry (v. 1197, 1231 Petra Rigy), 
které s okolními verši spojil zvučným rýmem. Tato pasáž svědčí o zálibě 
zbraslavského opata v trojdílných rýmovaných hexametrech: z 11 veršů 
k nim náleží téměř polovina (čtyři tripertiti dactylici a jeden hexametr 
adónský), svůj podíl na této skutečnosti však mělo i užití vhodné předlohy 
(dva z těchto veršů byly zcela převzaty od Petra Rigy, dva byly převzaty 
zčásti a do podoby trojdílných daktylských veršů upraveny, takže jen jediný 
tripertitus dactylicus je čistě autorský). Co do obsahu přejal Petr Žitavský 
z De venditione Ioseph počátek Jákobova bědování, emotivní invektivy vůči 
Smrti, stylizované ve formě komparativů (surdior, sevior, nequior, horridior), 
dále velkou část s nimi formálně shodné (základem jsou opět komparativy, 
např. micior, clarior, purior apod.), obsahově však ostře kontrastující (totiž 

107 Vydána pod jménem Hildeberta z Lavardin v PL 171, sl. 1381A–1412B.
108 O tom blíže pojednává v úvodu k edici Aurory Paul E. Beichner: Aurora Petri Rigae 
Biblia versificata I–II. Ed. P. Beichner. (Publications in Mediaeval Studies 19). Notre Dame 
1965, s. XI–LV, Jákobův pláč je vydán tamtéž na s. 73–75, v. 1193–1232. Aurora náležela 
k nejvíce opisovaným knihám středověku, dochovala se ve více než 400 rukopisech. Srov. 
D i n k o v a - B r u u n ,  Greti: Rewriting Scripture: Latin Biblical Versification in the Later 
Middle Ages. Viator 2008, 39, 1, s. 263–285. 
109 Oproti Emlerově znění matre, vycházejícímu z jihlavského rukopisu, upřednostňuji 
významově i metricky lepší čtení ostatních dvou rukopisů (mater).
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pochvalné) charakteristiky vlastností domněle mrtvého Josefa a konečně 
vyjádření smutku nad údajným skonem této „zářící svítilny“110 (lucerna 
coruscans – Václav je označen podobně jako „zářící světlo“, lux corusca).

Pro druhý úsek básnické části planktu Petrovi Žitavskému posloužila 
jako literární vzor Poetria nova Galfreda de Vino Salvo, a to, stejně jako 
v případě předchozího planktu, její ukázkové zpracování zármutku nad 
smrtí Richarda Lví srdce.111 Pro toto místo Zbraslavské kroniky se stala 
určující Galfredova apostrofa Smrti:

Petr Žitavský, Zbraslavská kronika I, 81, 
v. 14–28

Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, 
v. 386–396, 376

O dolor! O plus quam   dolor! O mors! Iam tua nusquam
pestis sevivit   tantum, quia me cito trivit. 
Esses ,  mors ,  ut inam   tua mortua , quando ruinam 
tantam fecisti!   Numquid sc is ,  quem rapuis t i ? 
Ipse fu i t  iubar  in  tenebr is  e t  dulcor  in  aure 
e t  s tupor  in  mente ,   quem tollis, iniqua, repente, 
ipse  fu i t  legum   servacio, g lor ia  regum, 
mundi  del ic ie ,    vite speculacio die. 
Huic  e t  inherebat ,    quidquid natura  va lebat , 
causa fu i t ,  quare   mors  hunc s ic  t rax i t  avare  – 
res  habet  exosas    v i les  e t  amat  prec iosas . 

O dolor!  O plus quam dolor!  O mors!  O truculenta
mors! Esses  ut inam,  mors ,  mortua !  Quid meministi
ausa nefas  tantum? Placuit tibi tollere solem
et tenebris damnare diem: sc i s  quem rapuis t i ?
Ipse fu i t  iubar  in  ocul i s  e t  dulcor  in  aure
et  s tupor  in  mente .  Scis, impia, quem rapuisti?
Ipse fu i t  dominus armorum, g lor ia  regum,
del ic iae  mundi . Nihil addere noverat ultra,
ipse  fu i t  quicquid potui t  Natura .  Sed i s tud
causa fu i t  quare rapuis t i :  res  pret iosas
er ip is  e t  v i les  quas i  dedignata  re l inquis .

Z přehledu vyplývá, že působivá oslovení bolesti a Smrti, zvolání 
dožadující se záhuby posledně jmenované, řečnická otázka obviňující 
Smrt z nevědomosti, a vytvářející tak předpolí pro rétoricky propracova-
né panegyrické vyvýšení zesnulého nad ostatní zástupce lidského rodu, 
stejně jako zdůvodnění zásahu Smrti její zálibou v cenných věcech, jsou 
do značné míry doslovnými výpůjčkami z Galfredovy poetiky. Petr Žitavský 
zachoval počet veršů přejímané apostrofy Smrti, cítil však rovněž potřebu 
zasáhnout do jejich formy: nechtěl rezignovat na zvukový efekt štěpného 
rýmu leoninského hexametru, k jehož vytváření byl neobyčejně nadán, 
a proto ze své předlohy, složené vesměs v nerýmovaných daktylských 
hexametrech, přejímal zpravidla jen kus verše a zbývající část (ať již se 
nacházela na začátku, uprostřed nebo v závěru verše) upravoval tak, aby 
rýmu dosáhl. Jediný hexametr, přirovnávající původně Richarda a posléze 

110 K přirovnávání zesnulých ke světlu, lampě, hvězdě apod. srov. H e n g s t l ,  M. H.: 
Totenklage und Nachruf, s. 140, další doklady uvádí v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, 
s. 316, par. 1472–1474.
111 Zbraslavská kronika není první písemnou památkou českého středověku, v níž byly 
Galfredovy smuteční apostrofy využity ke ztvárnění zármutku nad smrtí. Poprvé na tuto 
skutečnost upozornil Jan Vilikovský, jenž konstatoval, že exklamaci O utinam esses mors 
mortua do svých děl převzal Jindřich z Isernie, a dále bez další konkretizace uvádí, že jiné 
verše z této pasáže Galfredovy poetiky citují Jindřich Heimburský (elegie nad smrtí Přemysla 
Otakara II.), Petr Žitavský a Vojtěch Raňkův z Ježova (v pohřební řeči na Karla IV.), srov. 
V i l i k o v s k ý ,  Jan: Latinská poesie žákovská. Praha 1932, s. 25 (171); t ý ž :  Písemnictví 
českého středověku. Praha 1948, s. 213.



47

„ D O L E O  S U P E R  T E “

Václava k záři v temnotách a k lahodnému sluchovému vjemu, ponechal 
v doslovné nerýmované podobě patrně proto, že nechtěl narušit účinek 
příměru vystavěného ze tří syntakticky shodných a akusticky blízkých členů 
(iubar – dulcor – stupor).

Ve Zbraslavské kronice pokračuje apostrofa smrti ještě dvěma verši 
(v. 29–30, tripertiti dactylici, jde o jediné rytmo-metrické zpestření druhé-
ho oddílu básnické části planktu), v nichž je obsažen motiv záhuby obou 
milenců v důsledku smrti jednoho (funere sponsi me necuisti).112 Rozvádí jej 
rovněž následující dvojverší, v němž je den úderu smrti ztotožněn s nocí; 
tento příměr je téměř doslovnou výpůjčkou z jednoho hexametru Galfreda 
de Vino Salvo tvořícího součást smuteční apostrofy dne Richardovy smr-
ti.113 Ve zbylé části pláče Královské síně se již žádný další ohlas některého 
zástupce antického nebo středověkého písemnictví identifikovat nepodařilo. 
Zároveň dochází ke změně tónu vyprávění: po dlouhém a mnohdy jakoby 
bezútěšném nářku nad skonem Václava sice Královská síň vybízí k pláči 
celý svět, zastoupený některými živly (země, oheň, vzduch) a částmi neživé 
přírody (nebe, hvězdy, slunce, moře),114 ale současně oznamuje, že sama 
nalezla útěchu, která jí způsobuje radost, a to ve skutečnosti, že s ní zůsta-
ne alespoň tělo mrtvého milého, jež bude poté, co duši poslala do nebe, 
chovat ve svém náručí. Upokojená tím vědomím přechází k přání, které 
je zároveň i modlitbou, aby se král Václav těšil ze společenství s anděly 
a z radostí svatých na věky věků.115

IV.

Na předchozích stranách byla představena tematická a formální výzdo-
ba planktů nad smrtí Václava II., které tvoří součást Zbraslavské kroniky. 
Bylo ukázáno, že jsou sestaveny z tradičních motivů, z nichž mnohé náležely 
ke společnému jmění threneticko-konsolační literatury již od antických 
dob. Třebaže velké množství děl tohoto segmentu písemnictví je kvůli 
smíšenému charakteru obtížné jednoznačně žánrově zařadit,116 skutečnost, 

112 Jde o motiv z topické oblasti taedium vitae, omrzelosti životem, který se po skonu ze-
snulého sám jeví jako smrt, ba jako horší než smrt, srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio III, 
s. 44–46, par. 180–196.
113 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81, v. 27 (s. 102): I l l a  d i e s  mea  nox  fu i t , 
ictus cum necis atrox / hunc tetigit…; Galfredus de Vino Salvo, Poetria nova, v. 376: I l l a  d i e s 
tua nox  fu i t  et Venus illa venenum.
114 K motivu přírody jako účastníku smutku srov. H e n g s t l ,  M. H.: Totenklage und 
Nachruf, s. 103.
115 Petra Žitavského Kronika zbraslavská I, 81, v. 29–37 s prozaickým dovětkem (s. 102A–B).
116 K problému žánrového vymezení konsolace (consolatio), zvláště ve vztahu k planktu 
(lamentatio), srov. v o n  M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 33–85, par. 36–190; s. 445–449, par. 
1137–1142, autor jej řeší zavedením zastřešujícího pojmu threneticko-konsolační literatury 
pro útvary smíšeného rázu.
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že ze tří jeho hlavních tematických okruhů – smutku, chvály zemřelého 
a útěchy – jsou ve zkoumaných výtvorech téměř výhradně zastoupeny 
motivy prvních dvou skupin (různé způsoby vyjádření bolesti, popisy její 
příčiny, bědování, obviňování smrti a její charakteristika, velebení vlastností 
a jednání zesnulého a vyzdvihování jeho významu pro pozůstalé, výzvy 
k pláči, zdůrazňování opuštěnosti živých, kontrastní líčení blaženého stavu 
zesnulého a ubohého stavu těch, které na zemi zanechal, prezentování smrti 
nebožtíka jako současné smrti plačícího, prosby o slitování zúčastněných, 
modlitby za zesnulého) a že útěcha je v nich pouze naznačena, ba odsu-
nuta na sám konec poslední skladby, opodstatňuje jejich vymezení jakožto 
pohřebních planktů.117 Vlastní provedení jednotlivých motivů v pláčích nad 
Václavem se v souladu s tradicí uvedeného diskurzu literatury mnohdy 
rovněž drží obecných schémat118 (např. při charakteristice smrti, chvále 
ideálních vlastností panovníka, vyjádření bolesti apod.), a někdy je zpra-
cováno dokonce podle konkrétních pramenů, ty však autor promyšleně 
adaptuje a rozvíjí ve vztahu k dané příležitosti a k osobě zesnulého (např. 
v líčení Václavových zásluh o zbudování Zbraslavi, v hledání útěchy ve sku-
tečnosti, že je v klášteře pohřbeno alespoň jeho tělo). A spočívá-li hodnota 
a zajímavost nářků v neposlední řadě v umění vyvolat v recipientech do-
jem, že ztvárněný zármutek nad smrtí oplakávaného je autorovou osobní, 
jedinečnou emocí, stejně jako bolestí celého lidstva,119 náleží subjektivně 
stylizované pláče nad skonem posledního velkého přemyslovského krále 
k zástupcům žánru, kteří rozhodně stojí za pozornost.

Důležitá zjištění přineslo zkoumání literárních zdrojů analyzovaných 
planktů. Pokud jde o ohlasy jiných děl ve Zbraslavské kronice, omezovalo 
se dosavadní bádání jen na příležitostné, často nekonkrétní zmínky titulů, 
z nichž Petr Žitavský mohl čerpat,120 přičemž u vytčených pasáží počítalo 
téměř pouze s inspirací biblickou. V samotných nářcích nad Václavem se 
přitom nacházejí stopy čtyř důležitých děl evropského středověkého pí-
semnictví: U prvních dvou pláčů bylo konstatováno ojedinělé užití veršů 
z Boethiovy Consolatio Philosophiae a z Poetria nova Galfreda de Vino Salvo. 
U planktu Královské síně bylo zjištěno poměrně rozsáhlé čerpání slov, 
obratů a myšlenek ze tří vzorových děl, resp. z jejich tematicky spřízně-
ných částí: z pláče Bernarda z Clairvaux nad smrtí bratra Girarda (součást 
Sermones super Cantica canticorum), z Jákobova pláče nad smrtí syna Josefa 

117 Srov. tamtéž, s. 55, par. 110. K obsahu – tematice smrti – jakožto hlavnímu kritériu 
žánrového vymezení pohřebního planktu (jeho forma je totiž dosti volná a rozmanitá) srov. 
T h i r y ,  C.: La plainte funèbre, s. 36.
118 K jednotvárnému a konvenčnímu charakteru literatury o smrti srov. v o n 
M o o s ,  P.: Consolatio I, s. 33–36, par. 36–44.
119 K tomu blíže (s využitím formulace H. H. Lucase) T h i r y ,  C.: La plainte funèbre, 
s. 37.
120 Přehled sekundární literatury k této otázce podávám v článku P u m p r o v á ,  A.: 
Zu Sprache und Stil, s. 88–89.
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Petra Rigy (De venditione Ioseph, dochováno samostatně i v rámci biblického 
eposu Aurora) a ze smutečních apostrof věnovaných smrti Richarda Lví 
srdce Galfreda de Vino Salvo (tvoří součást Poetria nova, ale mají i vlastní 
textovou tradici). Z Bernardova planktu byla přejímána širší škála motivů 
(především však vyjádření bolesti, opuštěnosti, významu zesnulého pro 
pozůstalou, obviňování smrti), básnické texty se staly vzorem zejména pro 
ztvárnění smrti a její napadání a dále pro chválu zesnulého.

Kromě objevu zatím neznámých literárních zdrojů je překvapujícím 
zjištěním, obohacujícím dosavadní představu o tvůrčí činnosti Petra Žitav-
ského, nečekaně velká míra, v níž se zbraslavský opat z vybraných předloh 
na některých místech svého díla odhodlal těžit. Analýza planktu Královské 
síně ukázala, že si jeho autor vybral nejlepší drahokamy z pokladu jemu 
známého písemnictví s funerální tematikou, tu a tam je lehce přebrousil 
a zasadil do nového šperku, vytvořeného k poctě vroucně ctěného fundá-
tora zbraslavského kláštera. Jeho práce s literárními zdroji je však prostá 
mechanického zacházení; útržky cizích slov, vět a veršů dokázal spojit, ba 
proplést s vlastními do stylisticky i obsahově homogenního celku natolik 
umně, že jejich původ zůstal nepoznán po staletí. Takový přístup je zcela 
v souladu s dobovým pojetím literární tvorby, s puzením středověkých 
autorů napodobit (a podle možností překonat) vynikající výtvory předchozí 
doby; u Petra Žitavského se s ním však dosud nepočítalo, dokonce i jeho 
verše byly považovány za plně autorské.121 V této souvislosti vyvstává 
otázka, jak často se zbraslavský opat k takovému nakládání s literárními 
zdroji uchyloval. Odpověď na ni přinese až celková analýza díla z tohoto 
hlediska. Skutečnost, že se tak četné výpůjčky objevují pouze u jednoho 
ze tří zkoumaných planktů, a to u toho, který představuje literární vrchol 
obsáhlého zpracování smrti Václava II., nasvědčuje tomu, že analogické 
případy přepracovávání cizího textu budou ve Zbraslavské kronice nachá-
zeny jen ojediněle, pokud vůbec.

Rozbor planktů dále poukázal na některé aspekty básnické techniky 
Petra Žitavského. Hlavním rozměrem veršovaných partií kroniky je, jak 
známo, leoninský hexametr. Srovnání veršů vzniklých za použití cizího 
textu s jejich předlohou vedlo ke zjištění, že Petr Žitavský tento typ 
hexametru preferoval i v případě výpůjček ze skladeb psaných v jiných 
rozměrech a že je z tohoto důvodu různým způsobem upravoval. Rým 
považoval za nezbytnou ozdobu hexametru; nemohl-li kvůli charakteru 
přejímaného textu dosáhnout verše leoninského typu, vytvářel hexametry 
ocasaté nebo souběžné. S úspěchem příležitostně vytvářel i rafinovanější 
typy rýmovaných hexametrů, jakými byly verše jednohlasé a verše s větším 

121 Srov. N e c h u t o v á ,  Jana: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. 
Köln – Weimar – Wien 2007, s. 157: Im Unterschied zu Cosmas ist sein Prosimetrum ganz und 
gar sein eigenes Werk, d.h. er dichtet die Verse seiner Chronik selbst, während Cosmas häufig Verse 
verschiedener, meist antiker lateinischer Autoren benutzte.
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počtem vnitřních rýmů, zdá se, že jeho zvláštní libůstkou byly trojdílné 
daktylské verše (včetně jejich varianty – hexametrů adónských). Rozbor 
rytmo-metrické stránky básnických partií planktů přinesl (v případě dru-
hého pláče nad smrtí Václava II.) také zjištění, že střídáním různých typů 
veršů Petr Žitavský dokázal akcentovat kompoziční schéma skladby, totiž 
začátky jednotlivých významových oddílů, třebaže ojediněle si byl nucen 
vypomoci i jinými akustickými prostředky.

Vliv poetiky Galfreda de Vino Salvo na Zbraslavskou kroniku byl 
předchozím bádáním zaznamenán, ale blíže nezkoumán. Z analýzy planktů 
vyplynulo, že Galfredova příručka byla pro Petra Žitavského zásobárnou 
konkrétních formulací a veršů i celkovým vzorem pro zpracování smuteční 
tematiky. Uvedená skutečnost vybízí k tomu, aby bylo shrnutí výsledků 
zkoumání pláčů nad smrtí Václava II. uzavřeno otázkou, která je pro filo-
logické studium tvorby zbraslavského opata klíčová a o jejíž zodpovězení 
se bude nutno pokusit v samostatné práci: Držela se inspirace, kterou Petr 
Žitavský v Galfredově díle nacházel, pouze v mezích přejímání vybraných 
slovních spojení, básnických obrazů a dílčích kompozičních schémat, nebo 
určovala Poetria nova coby uznávaná literárně-teoretická příručka zásadním 
způsobem literární činnost zbraslavského opata jako takovou a v jakých 
ohledech?

„Doleo super te“ 
Der literarische Kontext der Klagelieder (Planctus) über den Tod 
Wenzels II.

Im Mittepunkt des Beitrags stehen drei Klagelieder (Planctus) über den Tod Wen-
zels II., die im 72., 80. und 81. Kapitel des ersten Buches der Königsaaler Chronik überliefert 
sind. Es zeigt sich, dass diese sich aus traditionellen Motiven der threnetisch-tröstenden 
Literatur zusammensetzen, verbunden vor allem mit den beiden wesentlichen Themenkreisen 
– der Trauer und dem Lobgesang auf den Verstorbenen. In der eigenen Untersuchung der 
einzelnen Motive verweist die Autorin zudem wiederholt auf die allgemeinen Schemata (etwa 
bei der Charakteristik des Todes, dem Lob der idealen Eigenschaften des Herrschers, der 
Äußerung von Schmerz usw.), mitunter auch die konkreten Quellen, die sie freilich methodisch 
adaptiert und in Beziehung zur bestehenden Situation und zur Person des Verstorbenen 
(u. a. bei der Schilderung der Verdienste Wenzels II. beim Ausbau von Königsaal, in der 
Suche nach Trost in der Tatsache, dass im Kloster selbst zumindest sein Körper beigesetzt 
ist) entwickelt. Von den literarischen Quellen wurden in den Klageliedern Peters von Zittau 
zum einen einzelne Verse landfremden Ursprungs (im ersten Planctus aus Boethius’ Consolatio 
Philosophiae, im zweiten Planctus aus der Poetria nova des Galfred de Vino Salvo) entdeckt, 
zum anderen wurden beim Klagelied des Königssaales über den Tod seines Gründers, der 
den literarischen Höhepunkt der umfangreichen Schilderung des Todes Wenzels II. (Kap. 
72–83) bildet, doch recht umfangreiche Wortschöpfungen, Wendungen und Gedanken aus 
drei Vorlagen ermittelt: aus dem Klagelied Bernards von Clairvaux über den Tod des Bruders 
Girard, aus Jakobs Klagelied über den Tod des Sohnes Josef von Petrus Riga sowie aus den 
Trauerapostrophen Galfreds de Vino Salvo, die dem Tod Richard Löwenherz’ gewidmet 
sind. Mit den gewählten Vorbildern verfuhr Peter von Zittau allerdings nicht mechanisch, 
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die rezipierten Stellen suchte er mit dem eigenen Text zu verbinden und zu einem stilistisch 
und inhaltlich homogenen Ganzen zu formen. Die unerlässliche Zierde der poetischen Partien 
erblickte er im Reim, aus diesem Grunde brachte er die übernommenen Verse bzw. deren 
Teile in die Gestalt unterschiedlicher Typen gereimter Hexameter. Die Analyse der Klagelieder 
führt schließlich zu der Frage, die es notwendigerweise zu beantworten gilt: Bestimmte die 
Poetik des Galfred de Vino Salvo, deren Einfluss sich bei den untersuchten Passagen der 
Königsaaler Chronik als sehr maßgebend erweist, in grundlegender Weise die literarische 
Tätigkeit des Peter von Zittau als solche und in welcher Beziehung?
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Pohľad na moravskú knižnú kultúru skrze 
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The Shifting Perception of the Book
Moravian Book Culture though the Prism of Hebrew fragments 

The paper discusses the Hebrew fragments reused in bookbinding of medieval and 
early modern books and municipal accounts. These fragments are put into the context 
of practices of storing and recycling raw materials in Moravian book-culture. From 
the analysis emerges that the Hebrew fragments appearing after the expulsion of 
Jews from the royal town in 1454 stop being used together with any other secondary 
materials during the seventeenth century, when the baroque library started appearing 
in this region. 
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Výskum hebrejských fragmentov na Morave si kládol za úlohu zazna-
menať všetky hebrejské pergamenové zlomky použité na výrobu knižnej 
väzby. Hlavným prínosom projektu bolo objavenie nových primárnych 
materiálov z obdobia pred vyhostením židov z kráľovských miest v roku 
1454.1 Systematický výskum týkajúci sa moravských knižných fondov 
a archiválií spätých s mestskou provenienciou však poukázal aj na niektoré 
aspekty samotnej moravskej knižnej kultúry. Výskum kódexov sa zameral 
na obdobie medzi pätnástym storočím a švédskym vpádom na Moravu, 
teda obdobím, v ktorom hebrejské zlomky objavujeme. Toto obdobie 
bolo dynamickým z pohľadu vývoja knižnej kultúry; nástup kníhtlače po-
stupne vytláčal rukopisnú knihu, obdobne sa menila gotická knižná väzba 
na renesančnú a s nástupom barokových knižníc sa z knihy stával luxusný 

*  Tento článok bol zostavený v rámci projektu Internej grantovej agentury Univerzity 
Palackého v Olomouci s čislom FF_2013_082 Reforma – Mezi návratem ke kořenům a moder-
nizací.
1 Viz V i s i ,  Tamás – Magdaléna J á n o š í k o v á :  A regional perspective on Hebrew 
fragments: the case of Moravia. In: Books within books: New discoveries in old book bindings. 
Leiden 2014, s. 185–236; G a j d o š í k ,  Petr –  V i s i ,  Tamás –  D r e x l e r o v á , 
Alžbeta: Fragmenty hebrejských textů na knižních vazbách ve fondech Státního okresního archivu 
Olomouc. Olomoucký archivní sborník 9, 2011, s. 31–52; J á n o š í k o v á ,  Magdaléna: 
Stratená knižnica: hebrejské stredoveké zlomky na Morave. Diplomová práca, Filozofická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2013.
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artikel, ktorý mal silu odrážať status svojho majiteľa. So zreteľom zamera-
ným na hebrejské fragmenty táto práca ukazuje, že do konca šestnásteho 
storočia bolo využívanie druhotného pergamenu pre väzby bežnou praxou. 
Rovnako bolo bežné ich dlhodobé uchovávanie bez nutnosti čítania týchto 
kníh. Hebrejské pergamenové zlomky ukazujú, že vlastnenie knihy vo 
vrcholnom stredoveku neznamená jej masové čítanie. Poukazujú na prak-
tiky zhromažďovania materiálov a ich recyklovanie. Hebrejské rukopisné 
knihy ostávali v kresťanských rukách viac ako dĺžku jednej generácie, kým 
sa dostali do rúk kníhviazača a započali svoju existenciu ako súčasť väzby 
ďalšieho kódexu. Takáto prax nastávala v období, kedy hebrejské materiály 
mali stále potenciál plniť svoju primárnu funkciu – ako nosiče informácií. 
V tomto období ani kníhtlač a ani interné kultúrne zmeny neohrozovali 
rukopisy, ktoré nachádzame vo väzbe. Preto je možné sa skutočne domnie-
vať, že väčšina hebrejských rukopisov prešla do kresťanských rúk v čase 
opustenia stredovekých mestských centier na Morave. Hlavným cieľom 
práce je zároveň ponúknuť priestor úvahe o statuse knihy ako materiálnom 
produkte a o jeho premene v kontexte hebrejských fragmentov nájdených 
na Morave.

Skladovanie hebrejských rukopisov v židovskom prostredí

V momente kedy pergamenový kódex prestal plniť funkciu nosiča 
informácií, bol ešte stále cenný ako materiál. Jedným z využití druhotného 
pergamenu bolo vyhotovenie knižnej väzby. Obvykle sú staršie ako pol-
storočie. Hoci fragmentárny pergamen je zložité datovať, v jednej z kníh, 
ktorá obsahuje hebrejský i latinský pergamen, nachádzame vloženú listinu. 
Táto kniha, rukopis z prvej polovice XV. storočia Casus ad summam Henrici 
de Merseburg,2 obsahuje listinu olomouckého biskupa Lacka z Kravař (pô-
sobenie vo funkcii 1403–1409) v pozícií zadnej predsádky rukopisu. Táto 
listina je jedným z príkladov, ktorý poukazuje na dva fenomény. Prvým je 
fakt, že kníhviazač sa spoliehal na lokálne zdroje. Druhým, že zhromaždené 
pergamenové listiny mohli byť uvoľnené do obehu ako materiál na opätov-
né užívanie ešte v tom istom storočí. Dĺžka života kódexu závisela od jeho 
obsahu a aktuálnosti. Kým listina sa mohla stať neaktuálnou po smrti vyda-
vateľa, breviáre, či zbierky zákonov boli trvácnejšími jednotkami knižnice. 
Ako to však bolo s uchovávaním a opätovným spracovaním hebrejských 
rukopisov? Boli aj tie znovu užívané po tom, ako prestali byť aktuálne?

Židia udržovali špecifický spôsob uchovávania nevyužívaných spisov, 
ktorý možno datovať už do antického obdobia. Spisy obsahujúce tetragram 

2 Vědecká knihovna Olomouc (= VKOL), sg. M I 296, Casus ad summam Henrici de 
Merseburg.
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sa mali ukladať na miesto, ktoré označujeme ako geniza.3 V stredoveku sa 
tradičným stal vyhradený priestor v synagóge na skladovanie nepoužíva-
ných kníh, neaktuálnych dokumentov a ostatných písomných dokumentov 
obsahujúcich tetragram. Neskôr bolo možné tieto dokumenty zakopať 
na cintoríne. Opätovné použitie takýchto dokumentov by odporovalo 
načrtnutej praxi. 

Stredovekí rabíni sa taktiež vyjadrovali proti odovzdávaniu hebrej-
ských kníh do nežidovských rúk. V knihe Sefer Hasidim (Kniha zbožných), 
ktorá je produktom mystickej skupiny z oblasti Porýnia (13. storočie), 
sa objavuje zákaz predaja kníh nežidom zo strachu, že knihy môžu byť 
znehodnotené a použité ako väzba. Tento výrok je pripísaný Jehudovi 
he-Hasidovi (12.–13. storočie), ktorý taktiež prikazoval preferovať ži-
dovského kníhviazača aj v prípade viazania vlastných hebrejských kníh.4 
V sedemnástom storočí frankfurtský rabín Yuspa Hahn nariadil, aby sa 
rukopisy voviazané v pergamene neodkladne odkúpili od nežidovských ob-
chodníkov.5 Napriek týmto výrokom vieme, že tieto imperatívy predstavujú 
istý legislatívny idealizmus a reflektujú kultúrny tlak v Európe. Hebrejské 
rukopisy sa samozrejme dostávali do latinských (a ďalších inojazyčných) 
rukopisov a rovnako sa latinské dostávali do hebrejských kníh. 

Liturgické knihy v kontexte rukopisnej kultúry

Zvýšený výskyt hebrejských fragmentov vo väzbách sa prikladá aj 
zníženému záujmu o tlačené knihy.6 Cirkulácia židovského obyvateľstva 
spojená s vyhostením židov a premena rukopisnej kultúry na kultúru tlače 
boli uvádzané ako základné javy pre uvedenie hebrejských fragmentov vo 
väzbách do kontextu. Doposiaľ nebola vydaná žiadna práca, ktorá by sys-
tematicky spracovala otázku vplyvu hebrejskej tlače na rukopisnú kultúru 
a už vôbec, ktorá by zohľadňovala špecifickú historickú situáciu v stred-
nej Európe. Z toho dôvodu sa domnievam, že téza o invazívnom efekte 
tlačených kníh nie je v moravskom priestore nijak podložená. Prenikanie 
hebrejskej tlače nebol priamočiary proces. Tlač sa navyše nie vždy orien-

3 Viz B e i t - A r i é ,  Malachi: Genizot: Depositories of Consumed Books as Disposing 
Procedure in Jewish Society. Scriptorium 50, 1996, s. 407–414. Samotný vývoj genizy ako 
inštitúcie je zložitejší. Babylónsky Talmud – traktát Megila, 26b – hovorí o zachovaní biblie 
po učencovi, talmid chachamovi. Traktát Šabat 115a hovorí u uschovávaní neplatných kníh 
pod základový kameň modlitebne, v podkroví, ale v špeciálnej skrine.
4 B e i t - A r i é ,  Malachi: Ideals versus Reality: Scribal Prescriptions in Sefer Hasidim and 
Contremporary Scribal Practices in Franco-German Manuscripts. In: Rashi 1010–1990, Hommage 
à Ephraïm E. Urbach: congrès eropéen des études juives. Paris 1993, s. 559–566.
5 L e h n a r d t ,  Andreas: Introduction. In: Genizat Germania: Hebrew and Arameic 
binding fragments from Germany in context. Leiden 2010, s. 4.
6 Tamtiež, s. 3–5. E m a n u e l ,  Simha: The European Genizah and its Contribution to 
Jewish Studies. Hanoch 19, 1997, s. 313–340.
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tovala na produkciu kníh, ktoré by nutne nahrádzali rukopisný materiál 
nachádzajúci sa medzi hebrejskými fragmentmi. Väčšina fragmentov spadá 
do jednej z troch kategórií: biblia a texty čítané pri jej štúdiu, halachické 
(„právne“) texty a liturgia. Aby som ukázala, že predstava o tom, že tlač 
znehodnotila cenu rukopisov, rozanalyzujem túto tézu na príklade liturgie, 
ktorá sa dochovala vo fragmentoch. Liturgické fragmenty boli vyhotovené 
v štrnástom a pätnástom storočí a vo väzbách sa vyskytovali od pätnásteho 
až do polovice sedemnásteho storočia. V tomto časovom úseku si aj pred-
stavíme aspekty, ktoré na život hebrejskej liturgie mali vplyv. 

Dochované liturgické fragmenty pochádzajú z tzv. machzoru (pl. 
machzorim). Jedná sa o reprezentatívne kódexy so sviatočnou liturgiou, 
ktoré slúžia pre vedenie verejných modlitieb. Text liturgie je tvorený tzv. 
statickými modlitbami a variabilnými doplnkami. Statické modlitby sú vyvo-
dené z náboženských povinností plnoprávneho člena židovskej obce. Medzi 
ne patrí recitácia Šema Jisrael, trikrát denne, a recitácie Amidy, trikrát denne.7 
Amida je tvorená devätnástimi recitáciami. Ďalšie požehnania sú zaraďované 
pred a za Šemu (Jócer, Ahava raba, Emet ve-jaciv). Medzi jednotlivé požeh-
nania sú vkladané doplnkové liturgické časti nazývané pijutim (sg. pijut). 
V Európe sa rozloženie pijutim menilo v závislosti na širšej geografickej 
oblasti. V machzoroch sa tieto odlišnosti začínajú preukazovať od štrnásteho 
storočia. Liturgiu západnej Európy nazývame západoaškenázskou a v tex-
toch sa tieto oblasti označovali ako Aškenáz alebo Raynus. Po demografickej 
premene židovského obyvateľstva spôsobeného vyhnaním židov z oblasti 
západnej a časti strednej Európy a otvoreniu ekonomických príležitostí 
na východe sa centrum Aškenázu presídlilo do oblastí dnešného Poľska 
a okolia. Delenie na východ a západ medzi aškenázskymi židmi bolo 
známe už v stredoveku; rakúsky židovský učenec popísal rozdiel medzi 
výslovnosťou písmena chet medzi východom a západom. Kým na východe 
sa chet vyslovovalo ostro (ľudia písmena chet, bnei chet), na západe bolo 
bližšie písmenu het (ľudia písmena het, bnei het).8 V ranom novoveku sa vo 
východnej oblasti vygenerovali menšie celky odrážajúce dobovú politickú 
a správnu mapu ako Ostrajch (Rakúsko), Pihem (Bohemia), Mern (Morava), 
Lita (Litva) a Polin (Poľsko). Medzi šestnástym a polovicou osemnásteho 

7 Šema Jisrael – vyznanie viery skladajúce sa z pasáží Dt 6, 4–9; Dt 11, 13–24;  
Nu 15, 37–41. Amida – základná modlitba denného modlitebného obradu recitovaná za státia 
(názov odvodený od hebrejského slovesa „stáť“) individuálne a potichu. V prípade, že sa 
modlenia účastní počet mužov dosahujúci kvórum (minjan), modlenie prebieha nahlas s ďal-
šími prídavkami (qerova). Recitácia prebieha počas ranného obradu (šachrit), poobedného 
(mincha), večerného (arvit), počas šabatu, počas sviatkov v modlitebnom prídavku (musaf), 
počas sviatku Jom kipur aj v konečnej sviatočnej modlitbe s názvom Ne’ila. Amida je taktiež 
známa pod názvami Tefila alebo Šmone esre (Osemnásť, odkaz na požehnania, ktorých je 
dnes devätnásť).
8 Viz K e i l ,  Martha: Gemeinde und Kultur. Die mittelalterlichen Grundlagen jüdischen 
Lebens in Österreich. In: Geschichte der Juden in Österreich. (Österreichische Geschichte). 
Wien 2006, s. 73.
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storočia židovská populácia týchto oblastí prečíslila západ a východ Európy 
sa stal kultúrnym centrom aškenázskeho života.9 

Do polovice sedemnásteho storočia nebola Morava dostatočne centra-
lizovaná a nevznikol žiaden útvar, ktorý si kládol za cieľ zjednotiť liturgiu. 
Podobne to bolo aj v iných častiach Európy. Šírenie liturgie tak neprebie-
halo „zhora“ a vyjadrovať sa k liturgii mohla iba úzka skupina rabínskych 
vzdelancov. Povedomie o jej nejednotnosti existovalo už v stredoveku 
a priebežne prebiehal aj zápis lokálnych tradícií (minhagim). Je možné, 
že takýto zápis minhagu sa týka aj moravskej oblasti. K liturgickému dielu 
Machzor Vitry, autorom ktorého je považovaný Simchom ben Samuelom 
z Vitry,10 boli spísané dodatky. Jicchak ben Dorbelo (taktiež zvaný Dura-
bel, 12. storočie) zaznamenával špecifické tradície jednotlivých obcí, ktoré 
navštívil ako sprievod obchodníkov. Medzi Dorbelovými destináciami 
bola aj Praha, odkiaľ vyrazil do Poľska a Ruska.11 Jedným z navštívených 
miest mohla byť aj Olomouc, skrývajúca sa pod menom Almica. Dorbelo 
zaznamenal dva zvyky spájajúce sa s týmto miestom: trhanie trávy pri 
pochovávaní a delenie paraše Va-jelech.12 Dobrelove prípisky však sú 
problematickým zdrojom.

Z uvedených informácií vyplýva, že obsah liturgie bol rozmanitý 
a každá komunita mala v držaní vlastné liturgické spisy, ktoré mohla mo-
difikovať na základe vlastných tradícií. V centre kultu stál už niekoľkokrát 
zmieňovaný machzor, ktorý patril chazanovi, odborníkovi na liturgické 
otázky (10.–13. storočie). Neskôr boli machzori vyhotovované pre ko-
munitu samotnú z financií patróna.13 Bežný člen obce k machzoru nemal 
prístup. Bol v rukách chazana (alebo iného prestížneho člena obce), ktorý 
viedol modlitby a ostatní členovia obce opakovali predriekaný text.14 Ako 

9 R e i f ,  Stefan C.: Judaism and Hebrew Prayer. Cambridge (NY) 1993, s. 180.
10 Datácia Machzoru je zložitá. Israel Ta-šma predpokladá, že machzor bol spísaný vnu-
kom učenca, ktorý študoval s Rašim (1040–1105), biblickým a talmudickým komentátorom 
a predstaviteľom interpretácie ad literam (hebr. pešuto šel miqra). S týmto záverom nesúhlasí 
Simcha Emanuel, ktorý predpokladá, že zmieňovaný Simcha ben Emanuel z Vitry patril 
do generácie Rašiho študentov. Viz T a - S h m a ,  Israel: Al kama injanej Machzor Vitry 
[Niekoľko otázok Machzora Vitry]. Ali Sefer 1984, s. 81–93; E m a n u e l ,  Simcha: Le-Injano 
šel Machzor Vitry [Otázka Machzora Vitry]. Ali Sefer 1986, s. 129–130.
11 N a h o n ,  Gérard: Isaac b. Dorbelo et le Mahzor Vitry. In: Ibrahim Ibn Ya’qub at-
-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe (800–1300). Prague 
1996, s. 191–206. 
12 Viz siman 279 a 350 v H o r o w i t z ,  Shimeon (ed.): Mahzor Vitry. Jerusalem 1923, 
s. 247, s. 388. Pre český preklad viz H o r á k o v á ,  Jana: Náboženské zvyky v Olomouci, cca. 
1180 (Machzor Vitry). In: Vybrané hebrejské prameny k dějinám židů na Moravě: středověk 
a raný novověk. Judaica Olomucensia 5. Olomouc 2013, s. 13–14.
13 Podľa Malachi Beit-Ariého židovské komunity ako celok nemali inštitúcie, ktoré by 
zabezpečovali vyhotovovanie a zakúpenie kníh. Takéto aktivity vždy záviseli od bohatších 
jedincov, pre ktorých zabezpečovanie takýchto objektov bolo otázkou prestíže. B e i t -
- A r i é ,  Malachi: Unveiled Faces of Medieval Hebrew Books: the Evolution of Manuscript 
Production – Progression or Regression? Jerusalem 2003, s. 57–61.
14 R e i f ,  S.: Hebrew Prayer, s. 181.
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centrálna kniha riadiaca liturgiu bola zdrojom prestíže a vytvorila si aj 
náležitú reprezentatívnu formu: rozmerovo väčší a komplexne linkovaný 
kódex obsahoval rôznorodo vsadené texty, ktoré vyžadovali prácu profe-
sionálneho pisára. Tie luxusnejšie boli farebné, dozdobované perokresbami 
a dokonca aj ilumináciami. Príprava machzora teda bola časovo a finančne 
náročným procesom.

Je možné, aby kníhtlač jednoducho vytlačila rukopisný machzor? 
Zvýšená produkcia hebrejských kníh začala vplývať na židovskú spoloč-
nosť v 16. storočí so vznikom tlačiarenských domov produkujúcich knihy 
pre židovského užívateľa. V tomto storočí boli založené aj prvé zaalpské 
hebrejské tlačiarne.15 Počiatky tlače však čelili technologickým problémom. 
Vyvinutá stredoveká estetika rukopisov a najmä machzorov bola len ťažko 
zlučiteľná s doskami tlačenských strojov a vyžadovala dodatočnú úpravu. Ako 
ilustračný príklad môžeme uviesť Chamiše chumše Tóra, megilot, haftarot (Päť 
kníh Tóry, zvitky, haftary; jedná sa o biblický text čítaný počas liturgického 
roka) z pražskej hebrejskej tlačiarne, ktorý bol vyhotovený v roku 1530. 
V oxfordskej Bodleian Library je zachovaný tento výtlačok na pergamene 
veľkosti fólia.16 Dodatočne mu však boli iluminované incipity, maľované 
i perokresbové motívy a vizuálne abstraktné značenia po vzore rukopisov 
vrcholného stredoveku. Napriek tomu, že kníhtlač priniesla nové vizuálne 
(predovšetkým figuratívne) motívy a typy paratextov, úprava toho kódexu 
ukazuje, že podobne ako u nežidovských susedov existovala potreba podria-
diť tlače šestnásteho storočia estetike rukopisov vrcholného stredoveku. 

Ďalším problémom boli liturgické rozdiely. Hoci tlač mala silu 
zjednotiť tieto rozdiely, nevidíme žiadnu vôľu k podriadeniu sa takejto 
unifikácií. Hoci pražská komunita od stredoveku dominovala svojmu oko-
liu, na Morave existovala pluralita menších židovských komunít pred aj 
po vyhostení židov z kráľovských miest. Absencia vnútornej sily vykonať 
takéto rozhodnutie a realizovať ho, ako i tolerancia k interným rozdielom 
na úrovni komunít a vysoká kvalita liturgických rukopisov naznačuje, že 
tlačený formát nepredstavoval v šestnástom storočí pre existenciu litur-
gických rukopisov konkurenciu. A hoci v ďalších storočiach mala tlač 
potenciál stať sa nástrojom na realizovanie zmien, nevyjasňuje to, prečo 
sa už v pätnástom a šestnástom storočí hebrejské liturgické fragmenty vo 
zvýšenej miere zachovali vo väzbách latinských kódexov pochádzajúcich 
z kláštorných knižníc a olomouckej kapituly. 

15 V prvej polovici šestnásteho storočia vzniká hebrejský knihtlač v Prahe a neskôr 
v Krakove. Tam však systematická tlač s väčším nákladom a dosahom vzniká až s príchodom 
Isáka ben Árona Prosnitza, rodáka z Prostejova, kde aj krátko pôsobil (1602–1605). V i z 
S i x t o v á ,  Olga: Hebrew printing in Bohemia and Moravia. Prague 2012; P i l a r c z y k , 
Krzysztof: Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce. Z bibliografią polono-judaików w językach 
żydowskich (XVI–XVIII wiek). Kraków 2004, s. 58. 
16 Bodleian Library, Opp. f. 44, 45: Hamiša humše Tora, megilot, haftarot. Praha, Geršom 
ben Solomon ha-Kohen 1530.
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Nedostatok priamych dôkazov o tom, že tlač už v šestnástom a se-
demnástom storočí vytlačila rukopisnú liturgickú kultúru, sprevádza aj 
argument o kontinuálnom používaní rukopisných machzorov na území 
Moravy. Jedným zo zachovaných liturgických kódexov je Machzor Trebíč, 
nepriamo datovaný do štrnásteho storočia. Ten sa niekedy v ranom no-
voveku stratil a objavený bol až v roku 1862. Na tento nález upozornil 
Joachim Josef Pollak.17 Machzor obsahuje početné neskoršie prípisky 
predovšetkým z pätnásteho storočia. Vzhľadom k zámernému vyrezaniu 
zadných strán v machzore je možné predpokladať, že kódex prestal byť 
využívaný v priebehu šestnásteho alebo sedemnásteho storočia.

O záujem o stredoveké liturgické dedičstvo svedčí iný rukopis dnes 
uložený v Oxforde.18 Jedná sa o machzor menších rozmerov (quarto), kto-
rého hlavná časť bola spísaná v pätnástom storočí. O viac než dvesto rokov 
neskôr bol rukopis reštaurovaný; chýbajúce časti rukopisu boli doplnené 
a rukopis bol opätovne zviazaný.19 Z rukopisu sa nedá vyčítať, na akom 
mieste a kedy bolo vyprodukované stredoveké jadro a ani na akom mieste 
a kedy bol reštaurovaný. Z paleografickej analýzy možno predpokladať, 
že reštaurácia nastala na začiatku osemnásteho storočia. Oba typy písma 
sú aškenázske a machzor sleduje predovšetkým východoeurópsky rítus. 
Papierová predsádka obsahuje filigrán – rakúska dvojhlavá orlica so srd-
com uprostred zvierajúca meč a žezlo.20 Vzhľadom na to, že rekonštrukcia 
prebehla v habsburskej ríši a rukopis sa týka východoaškenázskeho rítu, 
považujem jeho popis za vhodný na ilustráciu premeny, akou rukopisy 
prešli v kultúrnej sfére, kde spadala aj Morava.

V hore zmieňovanom rukopise bok po boku nachádzame stredoveké 
a rane novoveké paleografické jednotky. Vizuálne rozdiely medzi týmito 
dvoma jednotkami sú zjavné na pohľad aj dotyk. Stredoveké jadro rukopisu 
si zachováva rovnaké znaky ako liturgické fragmenty zachované na mo-
ravskom území. Pergamen je kvalitne spracovaný a rozdiel medzi stranou 
srsti a mäsa nie je cítiť na dotyk. Okom je možné sledovať póry srsti. Farba 
pergamenu je relatívne šedá, rovnako ako u iných stredovekých východo-
aškenázskych rukopisov.21 Pergamen rane novovekých častí sa výrazne od-
lišuje. Pergamen je výrazne bledší a dôraz je kladený na unifikovanú farbu 

17 P o l l a k ,  Joachim Joseph: Dovev Siftei Ješanim. Ha-Nešer 3, 1863, s. 10–11. Pre 
popis rukopisu viz S o m m e r o v á ,  Ivana: Die Trebitscher Machzor – eine Beschreibung und 
Analyse des Manuskripts mit Übersetzung von Probepartien. Diplomová práca, Karlova Univerzita. 
Praha 1973; S a d e k ,  Vladimír: Recenze. Judaica Bohemiae 9, 1973, s. 91–93.
18 Bodleian Library, rkp. Opp. 646 (Neub. 1123).
19 Stredoveká čast: f. 52–116, 120–153; rane novoveká rekonštruovaná časť: f. 1–51, 
117–119, 154–157.
20 Komparované s filigránmi: Z u m a n ,  František: České filigrány XIII. století. Praha 
1932; S i n i a r s k a - C z a p l i c k a ,  Jadwiga: Katalog filigranów czerpalni Rzeczypospolitej 
zebrany z papieru druków tłoczonych w latach 1500–1800. Łódź 1983.
21 B e i t - A r i é ,  Malachi: Hebrew codicology: tentative typology of technical practices 
employed in Hebrew dated medieval manuscripts. Paris 1997, s. 22–25.

http://solo.ouls.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=oxfaleph011212630&indx=1&recIds=oxfaleph011212630&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl(353692466UI1)=all_items&scp.scps=scope%3A%28OX%29&frbg=&tab=local&dstmp=1393185582457&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(353692469UI0)=any&vl(freeText0)=jadwiga filigranow&vid=OXVU1
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fólií. Diery vznikajúce pri produkcii pergamenu už nie sú akceptovateľné. 
V mieste perforácie je nalepený ďalší kus pergamenu a dôkladne zbrúsený, 
aby rozdiel medzi povrchom bol čo najmenší. Napriek uniformovanému 
vzhľadu je dotykom možné jasne rozoznať stranu srsti a mäsa. 

Textové zrkadlo stredovekého textu bolo dôkladne pripravené ce-
ruzou. Na každej strane textu (alebo jednotlivého stĺpca) sa nachádzajú 
dve linky. Každé špecifické odsadenie textu je sprevádzané narysovanou 
linkou. Pisár investoval do prípravy textového zrkadla veľké množstvo 
času. Tento typ linkovania ako i spracovania pergamenu prezrádza, že ide 
o metódu prípravy, ktorá sa podľa Beit-Ariého presadzovala exkluzívne 
v Aškenáze od tretej tretiny trinásteho storočia a stala sa dominantnou až 
po koniec stredoveku. Beit-Arie spája presadenie komplikovaného linko-
vania textu ceruzou s uvedením nového typu spracovania pergamenu, pri 
ktorom dochádza k vyrovnaniu strán fólií.22 Predchádzajúci spôsob prípravy 
pergamenu bol založený predovšetkým na slepom linkovaní pergamenu 
s citeľne odlišnými stranami srsti a mäsa. Obdobné spracovanie môžeme 
nájsť aj v prípade časti kódexu vyhotovenej v ranom novoveku. Na bledých 
stránkach pergamenu je slepé linkovanie takmer neviditeľné, čo bolo aj 
zámerom. Napriek tomu, že text vyžaduje rôzne odsadenia, na pergamene 
nenachádzame žiadne dodatočné linkovanie. Pisár tak musel odsadzovať 
text odoka alebo použil pomôcku, ktorá nezanechala žiadne stopy. Z hľa-
diska spracovania a prípravy pergamenu tak môžeme zaznamenať určitý 
technologický regres. 

Odlišnosti medzi stredovekou a rane novovekou časťou rukopisu však 
možno interpretovať ako rozdiel v estetickom cítení. Stredoveká časť je 
typickým predstaviteľom stredovekého liturgického rukopisu odrážajúceho 
gotickú estetiku, ako už poznamenala zakladateľka hebrejskej kodikológie 
Colette Sirat.23 Časť novoveká jasne odráža estetiku tlačenej knihy. Kontrast 
medzi bledým pergamenom a tmavým atramentom odráža kontrast medzi 
papierom a tmavým písmom. Linkovanie sa stáva neviditeľné. Súčasne, 
kým ťažiskom stredovekého rukopisu je stredová časť linky, rane novoveký 
text je úmerne rozložený po celej dĺžke riadku. Výraznou premenou je aj 
písmo, ktoré kopíruje tlačený text. Po objavení kníhtlače sa objavili lokálne 
tlače, ktoré predstavili fonty založené na lokálnych rukopisných tradíciách. 
Už na sklonku šestnásteho storočia sa však ukázalo, že sefardské písmo 
sa stalo dominantným písmom tlačených kníh. Pod vplyvom produkcie 
tlačí sa premenilo aj rukopisné písmo. Najvýraznejším znakom je premena 
aškenázskeho písmena alef na sefardskú formu. Medzi ostatné znaky rane 
novovekej časti rukopisu spadá aj zapojenie rozvinutej interpunkcie. V stre-
dovekých machzoroch sa čitateľnosť korigovala uložením textu do priestoru 

22 B e i t - A r i é ,  M.: Unveiled Faces of Medieval Hebrew Books, s. 12.
23 S i r a t ,  Colette: Du scribe au livre: les manuscrits hébreaux au Moyen Age. Paris 1994, 
s. 96–97.
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stránky, odlišnými veľkosťami písma a vokalizáciou. Rane novoveká časť nie 
je vokalizovaná; premena veľkostí písma ako i rozloženie textu na stránke 
stále hrajú dôležitú úlohu pri zlepšovaní čitateľnosti textu. V tejto novšej 
časti rukopisu vidíme aj odlišné formy interpunkcie. Text využíva bodku 
za textom pre oddelenie logického celku vety a dvojbodku pre ukončenie 
celej vety alebo súvislej časti. Rukopis obsahuje aj text v zátvorkách. Syste-
matické využívanie takejto interpunkcie nie je doložené ani pre stredovekú 
časť tohto rukopisu, ani pre moravské hebrejské fragmenty. 

Život stredovekej a rane novovekej časti rukopisu bol však odlišný. 
Stredoveká časť rukopisu bola očividne vystavená zlým environmentálnym 
podmienkam. Táto skutočnosť musela prispieť k rozhodnutiu rekon štruovať 
tento pergamenový machzor. Súčasne je text sprevádzaný mnohými mar-
gináliami písanými odlišnými rukami. To dosvedčuje, že text bol v konti-
nuálnom užívaní počas dvoch storočí od jeho vyhotovenia. V rane novovekej 
paleografickej jednotke takýto verbalizovaný dôkaz o čítanosti rukopisu 
nenachádzame. Text je nielenže bez akýchkoľvek poznámok, ale aj bez 
vokalizácie. V stredoveku často dochádzalo k tomu, že konsonantný heb-
rejský text lokalizovala ďalšia osoba.24 V liturgii bola vokalizácia praktická, 
keďže sa jedná o žáner, ktorý je prednášaný publiku. Absencia vokalizácie 
v rane novovekej časti teda znamená, že text nebol používaný ako hlavná 
liturgická kniha. Toto pozorovanie potvrdzuje aj počet vlastníckych pozná-
mok a marginálie s informatívnym kontextom, ktoré ukazujú na fakt, že 
kniha bola v súkromnom držaní a predmetom privátneho štúdia liturgie. 

Hebrejský rukopis Opp. 646 ukazuje, že medzi stredovekom a raným 
novovekom skutočne nastala premena liturgického rukopisu. Tá sa prejavila 
na každom materiálnom aspekte kódexu. Na začiatku osemnásteho storočia 
máme možnosť vidieť, že estetika rukopisného textu verne kopíruje estetiku 
tlačenej knihy. Vo vývoji rukopisnej kultúry tak nastala premena. Tú však 
len ťažko možno spájať so samotným vznikom kníhtlače. Mnohopočetné 
poznámky a úpravy textu ukazujú, že v tomto prípade sa stredoveká časť 
liturgického textu čítala a upravovala aj počas šestnásteho storočia. V storočí 
nasledujúcom upadol tento Machzor do zabudnutia.

Hebrejské knihy v rukách kníhviazača

Stredovek ako aj raný novovek sprevádzalo vášnivé hľadanie perga-
menu. Záujem aj o druhotný pergamen stimuloval jeho nedostatok a vysoká 
cena. Pergamen bol totiž v stredoveku nepostrádateľný. Gotická väzba 
knihy vyžadovala pevný materiál, ktorý by spájal knižný korpus s dreve-

24 O tejto praxi aj na území Moravy svedčia fragment masoretických biblií alebo aj časti 
Machzoru Jom kipur-Brno (Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, rkp. 7–9, rkp. 11).
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nými doskami knihy. Takáto väzba taktiež vyžadovala vyhotovenie chrbta 
knihy, ktorý bol prelepovaný pruhmi z pergamenu. Rovnako chúlostivou 
časťou knižného korpusu vyhotoveného z papiera bolo stredné bifólium 
zložky. Zložka z bifólií bola zošívaná niťou. Trenie nite o časť stredového 
bifólia zložky spôsobovalo jeho vytrhnutie. Z toho dôvodu sa do stredu 
zložky pridával ďalší pergamenový pás – záševka – v mieste, kde dochá-
dzalo k najväčšiemu styku medzi papierom zložky a niťou. Vyhotovenie 
takejto knižnej väzby teda vyžadovalo investíciu do pergamenu. Ďalším 
typom väzby bola mäkká a obálková väzba vyhotovená z pergamenového 
bifólia. Druhotný pergamen bol teda vyhľadávaný artikel pre zníženie 
kníhviazačových nákladov.

Napriek tomu, že druhotne užívaný pergamen mohol byť očistený 
vyškriabaním textu alebo jeho vydrhnutím, tento pergamen je väčšinou 
ponechaný tak a stopy po písme sú viditeľné. Doposiaľ sa v moravských 
knižniciach našli len dve výnimky, kde došlo k zámernému čiastočnému 
očisteniu pergamenu. Obe knihy sú súčasťou najstaršej farskej knižnice 
na Morave pochádzajúcej z kostola sv. Jakuba v Brne.25 Okrajovo možno 
uviesť aj dve tlače z Rajhradu, ktoré pôvodne patrili brnenským františká-
nom. V tomto prípade hebrejské predsádky kníh boli dodatočne vytrhnuté 
po tom, čo boli zakúpené rajhradskými benediktínmi.26 K zakúpeniu do-
šlo za propošta Otmara Konráda (1764–1812) po tom, ako v roku 1781 
za Josefa II. začalo rušenie kláštorov nevyvíjajúcich verejne prospešnú 
činnosť. Vytrhnutie hebrejských predsádok v knihách nastalo na sklonku 
osemnásteho storočia. Estetické aspekty kódexov, ktoré boli prijímané 
do šestnásteho storočia, už neboli prijateľné v druhej polovici sedemnásteho 
storočia. V tom storočí sa užívanie druhotného pergamenu pre vytváranie 
väzieb stráca. Preväzby kníh prispeli k ďalšej eliminácií pôvodných väzieb. 

Medzi hebrejskými fragmentmi nachádzame predovšetkým liturgiu, 
biblické texty a Babylónsky Talmud. Popularitu medzi kníhviazačmi si tieto 
typy hebrejských diel získali predovšetkým svojou veľkosťou. Hebrejské 
liturgické knihy napríklad sledovali veľkosťou svoje latinské predobrazy. 
Jedny z najznámejších stredovekých machzorov dokazujú, že sa jednalo 
o diela presahujúce tristo milimetrov vo výške aj šírke. Norimberský 
machzor zo štrnásteho storočia dosahuje rozmery 370 x 500 mm (š × v).27 
O storočie mladší Wormský machzor obsahujúci dva kodikologické diely 
dosahuje rozmery 310 x 390 mm pre prvý zväzok a 310 x 450 mm pre 
druhý zväzok. Moravské fragmenty tento trend potvrdzujú. Doposiaľ 
bolo identifikovaných viacero odlišných machzorov skladajúcich sa z viac 

25 Archiv města Brna, V 2, Knihovna sv. Jakuba v Brně, sg. 90/39; tamtiež, sg. 91/40.
26 J á n o š í k o v á ,  M.: Stratená knižnica, s. 33–35.
27 Mahzor Nuremberg, The Jewish National and University Library, Treasures of the Jewish 
People, Private Collections, http://jnul.huji.ac.il/dl/mss-pr/mahzor-nuremberg/open_eng.
html, citované 15. októbra 2013.
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ako jedného fragmentu: Machzor Jom kipur/Jom kipur-Sukot, Machzor 
Pesach-Šavu’ot a ďalší Machzor Jom kipur.28 Zo všetkých fragmentov bolo 
možné usúdiť, že ich výška a šírka bola nad stanovených 300 mm. Hebrej-
ské zlomky z posledne zmieňovaného „brnenského“ Machzoru Jom kipur 
napríklad jasne ukazujú, že šírka kódexu bola cez 300 mm a jeho výška 
okolo 450 mm. Do bifólia z týchto rukopisov bolo možné vytvoriť mäkkú 
väzbu pre akýkoľvek kódex vo formáte quarto, alebo pergamenový pokryv 
pre kartónové dosky väčších kódexov. Paradoxne zlomky z „brnenského“ 
Machzoru Jom kipur boli použité pre vytvorenie predsádky knihy väčšieho 
formátu ako fólio z Machzoru. Kníhviazač preto fólio nadlepil. Tento jav 
opäť poukazuje na snahu vyhnúť sa zbytočnému investovaniu do perga-
menu užitého na vytvorenie väzby. 

Hebrejské knihy skladované v kresťanských inštiúciách

Všetky hebrejské knihy dnes nájdené len vo svojej fragmentárnej 
podobe, boli datované do štrnásteho a pätnásteho storočia. Ich vznik je 
teda spojený s existenciou židovských komunít na Morave pred ich vyhos-
tením z kráľovských miest v roku 1454. Práve s týmto rokom je najčastejšie 
spájaný transfer hebrejských rukopisov do kresťanských rúk. Predpokladá 
sa, že rukopisy boli skonfiškované alebo ponechané v opustených genízach 
v synagógach.29 Priame spojenie medzi rokom vyhostenia a zvýšeným 
výskytom fragmentov sa však neobjavilo. Z rukopisov a tlačených kníh 
poskytujúcich informácie vieme, že hebrejský pergamen sa medzi knihami 
objavuje až o polstoročie neskôr. Je tak možné, že rukopisy buď boli na-
dobudnuté neskôr alebo boli predtým skladované. Takéto pozorovanie nie 
je ojedinelé. Rovnako signifikantný rozdiel medzi akvizíciou hebrejských 
pergamenových rukopisov a ich použitím vo väzbách zaznamenala Elizabeth 
Hollender v prípade kláštornej knižnice v Eberhardskalusene a Saskia Dö-
nitz v prípade fragmentov z Hildesheimu.30 Práce z nemeckého prostredia 
predpokladajú zníženú cirkuláciu zdrojov (materiálnych aj nemateriálnych) 

28 Machzor Jom kipur (tiež označovaný ako Moravia 2 a 3): Moravský zemský archiv 
v Brně (= MZA), G 10 Sbírka rukopisů, k. č. 232; tamtiež, k. č. 233; Státní okresní archiv 
Olomouc, Archiv města Olomouc, knihy (M1-1), inv. č. 1559, sg. 593; tamtiež, inv. č. 1361, 
sg. 397. Machzor Jom kipur-Sukot (Moravia 3): VKOL, kolekcia fragmentov (č. 1 a 3). Mahzor 
Pesach-Šavu’ot (Moravia 4): Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc (= ZAO-O), Metropolitní 
knihovna olomoucké kapituly, BCO 88; tamtiež, CO 155. Machzor Jom kipur-Brno (Moravia 9): 
Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, sg. R P 7–9; tamtiež, sg. R P 11.
29 L e h n a r d t ,  Andreas: „Einem Buchbinder verkauft zu schertz, andere Bücher drein 
zu binden“. Hebräische und aramäische Einbandfragmente aus Frankfurt am Main. Frankfurter 
Judaistische Beiträge 28–29, 2007–2008, s. 1–27.
30 H o l l e n d e r ,  Elisabeth: Reconstructing Manuscripts: The Liturgical Fragments from 
Trier. In: Genizat Germania. Leiden 2010, s. 61–90; D ö n i t z ,  Saskia: Puzzling the Past: 
Reconstructing a Mahzor from Receipt Wrappings. In: Genizat Germania. Leiden 2010, s. 31–40.
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medzi kresťanským a židovským obyvateľstvom. Rovnako vyhostenia 
židov z menovaných oblastí mali byť ráznejšieho charakteru. V prípade 
Moravy je nám známe, že vyhostenie židov na Morave sa týkalo miest ako 
Jihlava (1426), Znojmo, Olomouc a Brno (1454). Je preto nevyhnutné 
zmieniť aj možnosť, že židia a ich rukopisy sa presunuli len do okolitých 
mestečiek a presun hebrejských rukopisov do kresťanských rúk sa mohol 
udiať neskôr. Napriek tomu existujú aj pádne dôvody predpokladať, že 
rukopisy skutočne prešli do kresťanských rúk v súvislosti s prerušením 
života židovských komunít v stredovekých mestských centrách. V rokoch 
1420–1421 prebehlo vyhnanie židov z Viedne, tzv. viedenská gezera, ktorá 
bola sprevádzaná zámernou konfiškáciou židovského majetku.31 Daniel 
Soukup vo svojej štúdii poukázal na fakt, že v rokoch pred vyhostením boli 
v Olomouci prítomné protižidovské nálady. Notárske overenie vlastníctva 
olomouckého mešťana Kryštofa z roku 1427 hovorí o zázračnej udalosti 
z roku 1425, ktorá priviedla olomouckého rabína Mojžiša ku konverzii.32 
Tento čin nasledovali aj členovia obce a majetok mal byť prevedený do rúk 
cirkvi. Kryštof tvrdí: „Ex hoc <igi>tur evidenti miraculo predicti Judei omnia 
sua mobilia et immobilia ad hanc legaverunt ecclesiam.“  33 Hoci táto výpoveď 
je historicky nepravdepodobná, Soukup zmieňuje olomoucké nariadenie 
z roku 1426, ktoré prikazovalo židom zdržiavať sa v priestoroch kúpeľov len 
večer, nesmeli sa tam holiť, strihať svoje deti, a púšťať žilou.34 V pätnástom 
storočí teda idea zvýšenej separácie židov a kresťanov kolovala regiónom. 

Pre ilustráciu rozdielu medzi časom vyhostenia židov a užívaním kníh 
vo väzbe uvádzam príklad Metropolitnej kapituly u sv. Václava v Olo mouci, 
ktorá mala prostriedky a podmienky na systematickú údržbu svojho kniž-
ničného fondu. Deväť kódexov (osem rukopisov a jedna prvotlač) z metro-
politnej knižnice obsahujú hebrejské zlomky.35 Z prvej polovice pätnásteho 
storočia sa dochovali tri súpisy kníh z rokov 1413, 1430 a 1435. Súpisy 
vznikli z popudu inventarizácie hnuteľného majetku. Knihy figurovali ako 
jedna zo štyroch kategórií hnuteľného majetku kapituly (calices, clenodia, 
ornamenta, libris).36 Súpisy poukazujú na postupný nárast počtu diel.37 Už 

31 K r a u s s ,  Samuel: Die Wiener Geserah vom Jahre 1421. Wien 1920.
32 S o u k u p ,  Daniel: The Alleged Conversion of the Olomouc Rabbi Moses in 1425. Con-
tribution to the Host Desecration Legends in Mediaeval Literature. Judaica Bohemiae 48, 2013, 
č. 1, s. 5–38.
33 Tamtiež, s. 38.
34 Tamtiež, s. 30.
35 Jedná sa o nasledujúce rukopisy: ZAO-O, Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Václava 
v Olomouci, CO 94, CO 149, CO 155, CO 266, CO 299, CO 430, CO 433, CO 522. Inkuná-
bula: tamtiež, BCO 88: Salomon III. (konstanstký biskup), Glossae ex illustrissimis collectae 
auctoribus. Augsburg: Monast. SS Ulrich et Afra, c. 1474.
36 F l o d r ,  Miroslav: Skriptorium olomoucké. K počátkům písařské tvorby v českých ze-
mích. Praha 1960, s. 166. Monografia obsahuje edíciu súpisu z roku 1413 a 1435 (tamtiež, 
s. 171–183.). Pre súpis kníh z roku 1430 viz H l a v á č e k ,  Ivan: Středověké soupisy knih 
a knihoven v českých zemích. Příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1966.
37 F l o d r ,  M.: Skriptorium, s. 164–165.

http://solo.ouls.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ceeol747d8a1d-6e6e-4bde-b1a4-a4d7aefa6146&indx=1&recIds=TN_ceeol747d8a1d-6e6e-4bde-b1a4-a4d7aefa6146&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=primo_central_multiple_fe&frbg=&tab=remote&dstmp=1393186815821&vl(353692467UI1)=all_items&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(353692470UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=DieWiener Gesera. Neue %C3%9Cberlegungen zu einem alten Forschungsproblem&vid=OXVU1
http://solo.ouls.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_ceeol747d8a1d-6e6e-4bde-b1a4-a4d7aefa6146&indx=1&recIds=TN_ceeol747d8a1d-6e6e-4bde-b1a4-a4d7aefa6146&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&scp.scps=primo_central_multiple_fe&frbg=&tab=remote&dstmp=1393186815821&vl(353692467UI1)=all_items&srt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(353692470UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=DieWiener Gesera. Neue %C3%9Cberlegungen zu einem alten Forschungsproblem&vid=OXVU1
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v roku 1413 knižnica obsahovala 165 zväzkov a narastala predovšetkým 
akvizíciami z osobného vlastníctva predovšetkým kanoníkov a biskupov.38 
Zdokumentované sú dary olomouckému kostolu kňaza Tomáša z kostola 
sv. Petra na predmestí, dvadsať šesť rukopisov Jana z Dubčan a ďalšie.39 
Posledný zmieňovaný súpis z roku 1435 pridáva aj súpis listín. Tento 
jav poukazuje na ranú systematizáciu kapitulného archívu,40 ktorá však 
narazila na tridsaťročnú vojnu. V roku 1650 bol archív navrátený na svoje 
pôvodné miesto. Ten bol v predošlom čase odvezený do Viedne, aby bol 
uchránený od švédskeho vpádu. Od roku 1772 mala kapitula vlastného 
archivára, Jana Josefa slobodného pána Buola, ktorý začal knihy označovať 
a začal spisovať lístkový zoznam. Tento zoznam sa stal základom dnešnej 
organizácie rukopisov a dodnes nesú knihy označenie signatúrou CO, 
ktorú zaviedol Buol.41 Medzi Buolovym súpisom a posledným kapitulným 
inventárom nedisponujeme materiálom, ktorý by informoval o knižnici 
ako celku. Výnimkou sú testamenty jednotlivých kanonikov, ktorí darovali 
svoje knihy kapitule. Vieme, že v prvej polovici pätnásteho storočia obsa-
hovala knižnica 251 rukopisov a Buol počas svojho života skatalogizoval 
533 kusov, sprievodca fondmi dnes uvádza 610 kusov (635 jednotiek).42 
Knižnica sa obsahovo javí ako homogénne teleso s prevahou teologickej 
a právnej literatúry.43 Z chronologického hľadiska je zastúpená predovšet-
kým stredovekým materiálom. Najhojnejšie je zastúpené pätnáste storočie 
v počte 269 kusov. Ostatné storočia sú zastúpené počtom s klesajúcou 
tendenciou: zo štrnásteho storočia sa zachovalo 145 rukopisov, zo starších 
storočí menšie množstvo. Obdobne šestnáste storočie je reprezentované 
len 16 kusmi a mladšie ešte menej. 

Všetky nájdené rukopisy sa dostali do kódexov v druhej polovici 
pätnásteho storočia, teda boli aj zviazané po vyhostení židov z Olomouca. 
Rovnako v druhej polovici pätnásteho storočia začal prudko stúpať počet 
rukopisov v knižnici a s ním aj spotreba materiálov na vytváranie kniž-
ných väzieb. Na základe prípiskov a kalendaria v latinskom breviári (rkp. 
CO 155) je možné predpokladať, že rukopis bol vyhotovený v polovici 
sedemdesiatych rokov pätnásteho storočia. Jediná tlač s hebrejskými frag-
mentmi vo väzbe pochádza z roku 1474. Len jeden z rukopisov bol prav-
depodobne zviazaný mimo kapitulu. Kým osem kódexov je latinských, rkp. 
CO 522 je spísaný nemecky. Jeho červená kožená väzba so slepotiskovou 

38 C e j p e k ,  Jiří a kol.: Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly 
z obecných dějin. Praha 1996, s. 70–71.
39 F l o d r ,  M.: Skriptorium, s. 168; H l a v á č e k ,  I.: Středověké soupisy, s. 27–28, 
59, 92.
40 Viz F l o d r ,  M.: Skriptorium, s. 184–225.
41 B i s t ř i c k ý ,  Jan –  D r k a l ,  František –  K o u ř i l ,  Miloš: Státní archiv 
v Opavě. Průvodce po archivních fondech. Sv. 3. Pobočka v Olomouci. Praha 1961, s. 56.
42 Tamtiež.
43 F l o d r ,  M.: Skriptorium, s. 192.
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úpravou nie je atypická na lokálne pomery. Taktiež hebrejský fragment, 
ktorý obsahuje – časť z Babylónskeho Talmudu, traktát Menachot 73a–b, 
spísaný v štrnástom storočí – nesie podobnosť s fragmentmi z benediktín-
skeho kláštora Sankt Paul in Lavanttal.44 

Tri ďalšie metropolitné rukopisy ukazujú, že boli previazané v ka-
pitule. Všetky tri rukopisy totiž patria do skupiny jedenástich kódexov 
s jednotnými väzbami. Knihy s modrou koženou väzbou a piatimi puklami 
na každej strane dosiek knihy a dvoma sponami nepochádzajú z rovnakého 
zdroja. Ich početné prípisky poukazujú na to, že niektoré boli v držaní olo-
mouckých kanovníkov.45 Vyhotovenie modrých väzieb muselo prebehnúť 
po tom, čo sa dostali do rúk jedného majiteľa. Vzhľadom k rozsiahlosti 
modrej knižnice je pravdepodobné, že boli zviazané priamo v kapitule v ča-
sovom období medzi koncom pätnásteho storočia a polovicou šestnásteho 
storočia. Rukopisy CO 430 a CO 433 obsahujú dve časti diela Questiones 
sententiarum Petri Lombardi spísaného Nikolausom von Dinkelsbühlom 
(† 1433). Oba kódexy obsahujú hebrejské fragmenty odlišného charak-
teru. Kým rkp. CO 430 obsahuje traktát Sanhedrin (56b–57a, 54b–55a) 
Babylónskeho Talmudu, fragmenty z rkp. CO 433 sú liturgického cha-
rakteru; rukopis obsahuje vokalizovaný text biblie so znamienkami pre 
akcenty, čítaný počas sviatku Roš ha-šana a Šavu’ot. Posledný z trojice 
modrých kníh rkp. CO 266 je Gratianov dekrét, ktorý patril pápežskému 
nunciovi Heinrichovi Senftlebenovi. Mnoho prípiskov, mnemotechnických 
pomôcok a zvýraznení vytvorených odlišnými rukami písmom z pätnás-
teho storočia svedčia o hojnosti užívania tohto diela. Väzba obsahuje 
predsádky z hebrejského rukopisu z traktátu Kritot (21a–22b, 25a–26a) 
Babylónskeho Talmudu. Z pohľadu na hebrejské zlomky z modrej knižnice 
je možné vyčítať, že kníhviazač mal k dispozícií širokú škálu hebrejských 
rukopisov, ktoré sa rozhodol použiť. Zároveň fragmenty z metropolitnej 
kapituly ukazujú, že pokiaľ boli vo vlastníctve kapituly po vyhnaní židov 
z Olomouca, tak do obehu sa dostali neskôr a to najskôr po dvadsiatich 
rokoch od vyhostenia. 

Podobný záver možno vyvodiť zo štyroch inkunábulí brnenských 
františkánov, dnes držaných v rajhradskej benediktínskej knižnici.46 Štyri 

44 Sankt Paul im Lavanttal, Benediktinerstift, Cod. 83/3, f. 1, 142, zadné prídeštie. 
Z rovnakého rukopisu pochádza aj záševka č. 2 z rukopisu Cod. 11/4. Viz Hebräische 
Handschriften und Fragmente in österreicheischen Bibliotheken, Talmud (Mishna, Tosefta, 
Talmudim) – Babylonischer Talmud, Ordnung „Neziqim, Traktat „Sanhedrin“, http://www.
hebraica.at/_scripts/php/hbf_msdesc.php?ID_contentdesc=10405, citované 15. októbra 2013. 
Sankt Paul im Lavanttal, Benediktinerstift, Cod. 112a/4, predné prídeštie. Viz Hebräische 
Handschriften und Fragmente in österreicheischen Bibliotheken, Talmud (Mishna, Tosefta, 
Talmudim) – Babylonischer Talmud, Ordnung „Qodashim“ Traktat „Menahot“, http://www.
hebraica.at/_scripts/php/hbf_msdesc.php?ID_contentdesc=10371, citované 23. októbra 2013.
45 Henricus Senftleben, Allexus de Iglavia, či Lodowicus plebanus de Cremnicia; za in-
formácie a konzuláciu ďakujem p. Mgr. Štěpánu Kohoutovi.
46 Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, sg. R P 7, 8, 9: B e r t a c h i u s ,  
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tlačené knihy obsahujú fragmenty z toho istého machzora, z časti venova-
nej ranej liturgii; presnejšie z liturgickej hymny Eliezera ben Kalira (umr. 
v 7. storočí). Pracovne sa nazýva tento virtuálny machzor Jom kipur-Brno 
(viz hore). O kláštore brnenských františkánov vieme, že do obliehania 
mesta Švédmi (r. 1643) sídlil v podhradí, pod Petrovom, neďaleko Židov-
skej brány. Ich nový kláštor vyrástol na mieste opusteného a poničeného 
kostola sv. Márie Magdalény, ktorý vyrástol na území židovskej štvrte 
po vyhostení židov z kráľovských miest.47 Inkunábule sa stali súčasťou 
knižnice františkánov počas existencie ich prvého kláštora v podhradí 
v čase po vyhostení židov z Brna (r. 1454). Tri knihy boli vyprodukované 
v roku 1494 a jedna v roku 1500. Marginálne prípisky pochádzajú prevažne 
z prvej polovice šestnásteho storočia. Väzba všetkých troch kníh má na šedo 
natreté chrbty, ktoré sú typickým znakom brnenských františkánov. Knihy 
majú stopy po reťazi, jedná sa o tzv. libri catenati. Knihy teda mohli byť 
prístupné verejnosti. Forma skladovania sa medzičasom zmenila. Došlo 
k odstráneniu nárožníc, ktoré sa stali prekážkou pri vertikálnom ukladaní 
kníh. V rovnakom čase muselo dôjsť k vytrhnutiu predsádok v prípade 
dvoch inkunábulí (R P 8 a R P 11). Po hebrejských predsádkach ostal len 
odtlačok na prídeští. Je isté, že hebrejské fragmenty sa dostali do kníh 
na začiatku šestnásteho storočia. Čiže viac ako polstoročie od vyhostenia 
židov z mesta.

Samotný hebrejský rukopis použitý vo väzbe kníh pochádza z obdo-
bia pred vyhostením židov z Brna. Rukopis je produktom profesionálneho 
pisára. Vyhotovený bol v pätnástom storočí. Z úctyhodných rozmerov 
(300 × 415 mm), využívania farebného atramentu a geometrického zdobenia 
je jasné, že bol produktom urbánneho prostredia vrcholného stredoveku. 
Jeho produkcia vyžadovala ďalšiu osobu. Okrem pisára konsonantného 
textu sa na vyhotovení podieľal vokalizátor textu. Tento fakt je možné usúdiť 
z odlišného značenia opráv textu, keďže obaja pisári mali vlastný systém 
značenia. Predpokladám, že vyhotovenie takéhoto machzoru by nebolo 
možné v rokoch nasledujúcich po vyhostení židov z kráľovských miest. 

Záver

Spracovanie druhotného pergamenu do väzieb poukazuje na dôležitý 
aspekt stredovekej a rane novovekej kultúry. Ukazuje, že recyklácia zdrojov 
bola bežnou záležitosťou. V druhej polovici sedemnásteho storočia sa však 

Johannes: Repertorium iuris utrisque, pars I, II, II. Venetiis 1494. Viz D o k o u p i l ,  Vladislav: 
Soupis prvotisků z fondů Universitní knihovny v Brně. Praha 1970, s. 66. Knihovna Benediktin-
ského opatství Rajhrad, sg. R P 11: d e  S a n c t o  G e o r g i o ,  Johannes Antonius: 
Commentaria super Decreto. Venetiis 1500. Viz D o k o u p i l ,  V: Soupis prvotisků, s. 194.
47 F o l t ý n ,  Dušan: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005, s. 101.



68

S T U D I E  A  Č L Á N K Y

akékoľvek zlomky z viditeľných častí väzieb strácajú a to napriek tomu, 
že spotreba pergamenu rastie.48 Utváranie barokových knižníc na Morave 
premenilo aj percepciu knihy ako materiálneho produktu. Knižná väzba 
sa stala produktom zvýšenej investície; užívanie akéhokoľvek druhotného 
pergamenu strácalo na význame. Hebrejské fragmenty v starých väzbách 
sú produktom stredovekého užívania materiálov a stredovekého prístupu 
ku knihe ako materiálnemu objektu. Zlomky z metropolitnej kapituly 
v Olomouci a inkunábule brnenských františkánov poukazujú na ďalší fe-
nomén. Hebrejské knihy boli uvoľňované do obehu postupne. Od transferu 
hebrejských kníh do rúk kníhviazača mohla uplynúť doba, počas ktorej 
nastala generačná výmena. Pokiaľ sa skutočne knihy dostali do kapituly 
a kláštorov už v čase vyhostenia židov z kráľovských miest v roku 1454, 
následne boli tieto zhromaždené materiály skladované týmito inštitúciami. 
Z moravských oblastí nie je známe, že by dochádzalo k štúdiu hebrejských 
kníh kresťanmi. Zhromažďovanie materiálov patrilo k atribútom týchto 
spoločností. Skladovanie materiálov, rovnako ako ich nové použitie v od-
lišnom kontexte, boli bežnou praxou až do šestnásteho storočia. Ďalšou 
tézou, ktorou sa táto práca zaoberala, bol mýtus o vytlačení rukopisných 
kníh tlačou. Na príklade hebrejských liturgických fragmentov bolo ukázané, 
že takáto premena neprebiehala. Súčasne nie je známe, že by existovali 
faktory, ktoré by formovali novú liturgiu, a tým by sa hebrejské rukopisy 
z pätnásteho storočia stávali nepotrebnými. Prípad hebrejských liturgických 
fragmentov teda podporuje tézu, že rukopisy sa dostali do kníh v čase, kedy 
ešte plnili svoju funkciu. Tento predpoklad opäť umocňuje predpoklad, že 
fragmenty vo väzbách boli získané v čase vyhostenia židov z moravských 
kráľovských miest. 

The Shifting Perception of the Book 
Moravian Book Culture though the Prism of Hebrew fragments 

The ongoing research of Hebrew materials used in the bookbinding gave us opportunity 
to encouraged further analysis dedicated to the recycling of secondary materials in Moravian 
book-culture. The research showed that the usage of secondary materials should be defined as 
a cultural phenomenon pertaining to society’s attitude towards recycling raw materials. From 
the critical analysis of Hebrew parchment in the context of the history of Jews in Moravia it 
emerges that the origin of Hebrew fragments comes from the medieval Jewish communities 
established in Moravian towns prior to the expulsion of 1454. Many of the liturgical fragments 
support this hypothesis on account of their irreplaceability due to their role in the community, 
high price and absence of printed books in later times. These Hebrew books were thus fit for 
use. The parchment of Hebrew books used in other bindings was distributed gradually, but 
there are no signs of its usage immediately after the expulsion. The books must have been 
stored in other institutions, though the fragments insinuate that they were not read. Although 

48 V o i t ,  Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. 
a počátkem 19. století. Praha 2006, s. 677–678.
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the usage of the Hebrew parchment is still attested to the seventeenth century municipal 
books, there is an overall decline of its presence in printed books. This sudden absence was 
triggered by introducing new type of a baroque library, which transformed the perception 
of a book. A book together with its binding became a valuable article and an object of visual 
admiration. As a result of this attitude, any secondary materials in bookbinding should have 
not been discerned and the material value of secondary parchments waned. 
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Lukáš Čoupek

Rychtářský a pudmistrovský úřad 
na velehradském panství v době 
předbřeznové

The office of the reeve and portreeve (pudmistr) at the Velehrad Domain in the 
pre-March period 

While in the 18th and in the first half of the 19th century the authority of the reeve 
was limited to representing the lords’ interests, including organizing the labor and 
collecting the taxes from the subjects, the portreeve (pudmistr) insured order, respect 
towards the suzerain and obedience of the owners’ decrees, he collected contributions, 
supervised the community’s military duties and took care of the communal property. 
While the communication with the owner’s office took place at the so-called curacy 
(správa), the portreeve could discuss official matters with fellow citizens at communal 
gatherings, which also controlled communal bills and elected the portreeve.

Keywords: reeve, portreeve (pudmistr), local self-administration, eastern Moravia, 
Velehrad, 19th century

Jednotné obecní zřízení, jež bylo jedním z plodů revolučního kvasu 
roku 1848, je s ohledem na svou univerzální platnost dostatečně známým 
historickým jevem. Svůj obraz ostatně otisklo i do současného systému 
obecní samosprávy. Samo však má své kořeny v období druhé poloviny 
18. a především první poloviny 19. století, kdy se po stovky let trvající 
původem středověký model řízení vnitřních záležitostí venkovského spo-
lečenství i jeho vztahu k vrchnosti střetává s novými státoprávními trendy 
osvícenské byrokracie. Stav obecní samosprávy v posledních desetiletích 
před onou zásadní historickou změnou v půli 19. století na východomo-
ravském (bývalém) klášterním panství velehradském lze, jak dále uvidíme, 
poměrně dobře rekonstruovat s využitím dochovaného aktového materiálu 
vrchnostenské kanceláře. Čím více bychom se však nořili dále proti proudu 
času, tím jsou dochované informace stále více kusé.

Podobně jako u měst vznikaly i na venkově již ve středověku správní 
orgány, nezbytně potřebné jednak k výkonu státní moci nad obyvatelstvem 
(především výběru daní), jednak k organizování soužití obyvatel jednot-
livých vesnic (v první řadě soudnictví). Obě tyto funkce zastával rychtář, 
někde též nazývaný fojt. Velehradské panství samozřejmě nemohlo být 
výjimkou, bohužel nedostatek pramenů nám jen obtížně dovolí zachytit 
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první zmínky o rychtářích, z jejich činnosti pak nezůstaly prakticky žádné 
stopy. To alespoň platí pro období od počátků do konce 17. století. Není 
tedy důvod k domněnce, že se tehdejší správní systém poddanských vsí 
velehradského panství nějak zvlášť odchyloval od ostatních oblastí Moravy.1 
Z dostupných faktů vyplývá, že venkovské obce se značným zpožděním 
a ve více nebo méně zjednodušené formě kopírovaly vývoj městské správy, 
který je naproti tomu zmapován velmi dobře. Zde musíme připomenout, 
že v počátečních letech své existence i královské město Uherské Hradiště 
podléhalo velehradskému klášteru, jenž měl právo dosazovat městského 
rychtáře. Město pak postupně posilovalo svůj samosprávný charakter, nej-
prve prostřednictvím rychtářova poradního sboru, tj. přísežných neboli 
konšelů, z nichž pak vzešel již volený představitel městské obce – purk-
mistr. Purkmistr postupně zatlačil rychtáře do pozadí a sám se stal prvním 
městským úředníkem.2 Přestože ve společenských a politických struktu-
rách českých zemí středověku a raného novověku byl mezi královským 
městem a poddanskou vsí propastný rozdíl, můžeme i na základě kusých 
zmínek o obecních úřednících považovat vývoj, jímž se ubírala samospráva 
poddanských měst, městeček a vesnic, za proces stejného charakteru, byť 
v různě omezené podobě. Ostatně i v poddanském prostředí byl postup 
tohoto procesu různý, nelze pohlížet stejně na poddanské město a vesnici, 
jakkoli se hranice mezi nimi nemusí zdát až tak výrazná. Co ovšem platí pro 
dobu pobělohorskou, neplatí pro 18. a 19. století. Tehdejší vrchnostenská 
správa (alespoň při komunikaci s obcemi) žádný rozdíl mezi jednotlivými 
obcemi nedělala. V homogenní a ze správního hlediska nijak nediferen-
cované skupině poddanských obcí velehradského kláštera nalézáme stejně 
tak městečko Polešovice (povýšeno roku 1595) jako malé obce Tučapy 
nebo Vážany. Přesto dříve než se pustíme do pátrání po obecní samosprávě 
těchto obcí, podívejme se za pomoci ilustrativních demografických údajů 
na velikostní rozvrstvení vesnic náležejících k patrimoniu. Poslouží k tomu 
tabulka, jež předkládá údaje o počtu domů v rozmezí od druhé poloviny 
17. století do 50. let 19. století.3

1 Analogicky však lze odvozovat pouze základní rysy, mimo naši vědomost bohužel zůsta-
nou podrobnosti, např. rozsah soudních pravomocí rychtářů, jež se na jednotlivých panstvích 
značně lišily (srov. H a n z a l ,  Josef: Vesnická obec a samospráva v 16. a na počátku 17. století. 
Právněhistorické studie 10, 1964, s. 142–143). S ohledem na dobře zmapovanou instituci 
buchlovského loveckého soudu (viz dále), jehož působnost zasahovala nejen na buchlovské 
panství, ale také na část panství velehradského, můžeme pravomoc venických soudů v oblasti 
závažných zločinů prakticky vyloučit. Na druhou stranu skutečnost, že přísedícími tohoto 
hrdelního soudu byli i rychtáři zdejších obcí, podává přesvědčivý důkaz o významu zdejších 
obecních úřadů.
2 Srov. Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. Uherské Hradiště 2007, s. 81–84.
3 V tabulce jsou uvedeny všechny obce, které patřily k velehradskému panství v první 
polovině 19. století, tj. i Ořechov a Těmice, jež tvořily původně samostatné panství, a také 
Cerony, Velehrad a Modrá, které vznikly až po zrušení kláštera v roce 1784. K územnímu 
vývoji panství více viz Č o u p e k ,  Lukáš: K vývoji patrimoniální správy na velehradském 
panství. In: Sborník k 80. narozeninám doc. Vladimíra Vašků. Brno 2013 (v tisku).
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Tabulka č. 1: Porovnání velikosti jednotlivých obcí panství Velehrad 
dle počtu domů

Název obce Počet usedlostí 
(1669)

Počet rustikálních 
domů (1768)

Počet domů
(1857)

Babice 36 32 147
Boršice 103 70 291
Cerony – – 37
Domanín 83 34 196
Huštěnovice 49 48 141
Jalubí 90 68 256
Kostelany 34 37 107
Modrá – – 42
Nedakonice 47 81 197
Ořechov 33 28 154
Polešovice 108 279 400
Těmice 35 6 90
Traplice 34 29 118
Tučapy 18 12 66
Tupesy 88 59 210
Vážany 35 27 113
Velehrad – – 55
Zlechov 42 47 162

Pramen: M a t ě j e k ,  František (ed.): Lánové rejstříky hradišťského kraje z let 1669–1671. 
Uherské Hradiště 1984; R a d i m s k ý ,  Jiří –  T r a n t í r e k ,  Miroslav (edd.): 
Tereziánský katastr moravský. Praha 1962; SOkA UH, Okresní úřad Uh. Hradiště, inv. č. 
894–929; SOkA UH, Okresní úřad Uherský Ostroh, inv. č. 34 a 46 (sčítání lidu z roku 1857 
v příslušných obcích).

Protože písemná agenda obecních úřadů byla až do roku 1850 tak-
řka nulová, lze jen obtížně odhadnout, kdy došlo k proměně vesnických 
samosprávných orgánů, při které se do čela obce postupně na rychtářovo 
místo dostal volený představitel obce, ve venkovském prostředí nazývaný 
pudmistr (obdoba purkmistra ve městech), a pomocný sbor konšelů. 
Z pramenů dostupných na velehradském panství lze rekonstruovat až stav 
z první poloviny 19. století. Na základě analogie se stavem na panství města 
Uherské Hradiště lze vyvodit s jistotou trvání stejného systému již ve druhé 
polovině 18. století a předpokládat jej můžeme už mnohem dříve. Jistou 
možností, jak získat alespoň určitou povědomost o rozvoji samosprávného 
charakteru poddanských vsí, je spojení tohoto procesu se vznikem obecní 
pečeti, jež byla nejen významným prvkem vnější reprezentace, ale i insignií 
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pudmistrovského úřadu. I s ohledem na to, že musíme předpokládat vliv, 
který měla na vývoj struktury a charakteru samosprávných orgánů velikost 
obce, nemůže nás překvapit, že první v tomto ohledu byla obec Polešovice. 
Součástí privilegia Rudolfa II. ze 3. dubna 1595, kterým panovník na žádost 
velehradského opata povýšil Polešovice na městečko, bylo také udělení 
znaku a práva používat tohoto symbolu k pečetění.4 Obecní pečeť pak lze 
doložit od roku 1602, a později se dokonce objevuje i sekretní pečeť. Jako 
další v pořadí následovaly obce Nedakonice (1634) a Boršice (1679). Da-
tum vzniku pečetidla známe ještě u Ořechova (1746) a Jalubí (1750), ačkoli 
první doložený otisk pečeti obou těchto obcí, stejně jako i takřka všech 
ostatních pochází až z roku 1799.5 Další zpřesnění přineslo spojení těchto 
údajů s informacemi z tzv. černé knihy buchlovského práva loveckého. 
Do jurisdikce tohoto hrdelního soudu totiž spadaly odedávna nejen vesnice 
poddané hradu Buchlovu, ale také obce velehradského panství. Zároveň 
však snad již od 16. století patřili do soudního kolegia představitelé obecní 
samosprávy ze Stříbrnic, Buchlovic, Polešovic, Boršic, Zlechova a Tupes.6 
Díky tomu také ve zmíněném prameni nalezneme několik zmínek o těchto 
úřednících i několik konkrétních jmen. Ta nejstarší pocházejí již z konce 
16. století.7 Z roku 1617 pak pochází úvodní zápis, který jmenovitě uvádí 
složení celého soudního tribunálu, v němž tehdy zasedl mimo jiné také 
boršický a buchlovický fojt.8 Vidíme tedy, že se zde mluví pouze o fojtech, 
resp. rychtářích. Nejstarší zmínka o přítomnosti purkmistra na soudu se 
sice vztahuje k sousednímu buchlovskému panství, za povšimnutí však jistě 
stojí, že v roce 1625 se mluví o purkmistrovi z Buchlovic. A roku 1694 se 
již výslovně uvádí tento zasedací pořádek loveckého soudu: „Na předním 
místě starosta stříbrnický, po něm potom purkmistr, rychtář a mladší purkmistr 
z Polešovic, potom jedenácte ze Stříbrnic, jenž se lovci jmenují a na živnostech 
od starodávna tak jmenovaných sedí, po nich purkmistr, fojt a mladší purkmistr 
z Boršic, též purkmistr a mladší purkmistr ze Zlechova, z Tupes fojt a purkmi-

4 Státní okresní archiv Uherské Hradiště (= SOkA UH), Archiv městečka Polešovice, 
inv. č. 1.
5 Srov. Č o u p k o v á ,  Jaromíra: Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště. I. část. 
Slovácko 40, 1998, s. 191–212; II. část. Slovácko 41, 1999, s. 245–267. Citovaná práce 
ovšem uvádí u většiny obcí pozdější doložení otisků obecních pečetí, a to až na matrice 
pozemkového výnosu z roku 1820. S výjimkou nových obcí Cerony, Modrá a Velehrad lze 
však všechny obecní pečetě najít otištěny na rozvrhu nových platů a robot poddaných z roku 
1799 – Moravský zemský archiv v Brně (= MZA), F 207 Velkostatek Velehrad, inv. č. 41. 
Zde se také nalézá v literatuře dosud nepopsaná sekretní pečeť městečka Polešovic. Pečetní 
pole je ve tvaru osmihranu o průměru 18 mm a nalezneme v něm vyobrazení vinného hroznu 
s dvojicí květin po obou stranách a nad ním nápis „MPOL“.
6 Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově (= ČKB). Ed. A. Verbík. Brno 1976, s. 21 
a 43. Nelze také opomenout účast hradišťských radních a kata s pacholkem.
7 Tamtéž, s. 63 a 90. V zápise z roku 1587, resp. 1596 zde najdeme boršického fojta 
a fojta Prokše Hoblů z Jalubí.
8 Tamtéž, s. 43. Na prvním místě uvádí zápis zástupce královského města Hradiště, 
starostu a lovčí ze Stříbrnic a zástupce Boršic, Zlechova a Buchlovic.
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str, posledně purkmistr a mladší purkmistr z Buchlovic.“ V podstatě stejně 
hovoří i záznam v urbáři buchlovského panství z roku 1720.9 Zde tedy již 
vidíme model známý i z doby předbřeznové, kterému se budeme později 
věnovat podrobně. Dokonce je v uvedeném textu z buchlovské černé 
knihy pudmistr (neboli purkmistr) zpravidla jmenován před rychtářem 
(fojtem), v urbáři z roku 1720 je tomu tak už bez výjimky. Zdá se tedy, 
že právě 17. století je tou dobou, kdy se ve venkovském prostředí rozvíjí 
samosprávný element, reprezentovaný vznikem zvláštní funkce pudmistra, 
jenž se stává namísto rychtáře hlavou a reprezentantem obce, přirozeně 
pouze v rozsahu, který mu dovolovaly právní vztahy založené na institutu 
poddanství. Vnějším znakem tohoto procesu je zhotovení obecní pečeti 
jako symbolu obecní samosprávy.

9 Tamtéž, s. 270–275. V urbáři je oproti starší variantě navíc uveden pouze fojt ze 
Zlechova. Jmenovitý seznam zlechovského obecního představenstva nalezneme i v jednom 
ze zápisů nejstarší pozemkové knihy velehradského panství – MZA, C 17 Pozemkové knihy, 
inv. č. 9976b, f. 60: „Stalo se léta svrchu psaného [1683], dne 15. Martii za ouřadu purmistra 
Martina Otrusiníka, fojta Jury Kedroňa, staršího Matěje Maňáska, Jana Pejřa, Mikuláše Dudy, 
Jakuba Makarouna, Jana Janíka.“ Ve stejné knize nalezneme i první jména tupeských před-
stavených.

Obr. 1: Otisk sekretní pečeti městečka Polešovic z roku 1799,  
MZA, F 207, inv. č. 41, foto Lukáš Čoupek
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Jak tedy vypadala vrchností řízená obecní samospráva ve svém vrchol-
ném stádiu, za něž lze označit dobu posledního půlstoletí před unifikací 
zavedením všeobecného obecního zřízení roku 1850? V předchozích 
odstavcích jsme se již setkali s hlavními představiteli obce – rychtářem 
a pudmistrem. Starší z obou funkcí je rychtář neboli fojt. Oba tyto ter-
míny pocházejí z němčiny (Richter, Vogt) a můžeme je považovat za zcela 
rovnocenná označení, která se zcela běžně zaměňovala. V černé knize 
loveckého práva se častěji vyskytuje termín fojt, zatímco v korespondenci 
vrchního úřadu převažuje označení rychtář, a to jak v německém (Richter, 
popř. Ortsrichter), tak i v česky psaném textu. Přesto se i zde výjimečně 
mluví o fojtovi. Pomocník rychtáře je nazýván mladší rychtář, výjimečně 
menší rychtář, ve Zlechově a Polešovicích se vyskytlo i označení fojtík.10

Poněkud komplikovanější je situace u označení druhého úřadu – 
pudmistra. V němčině existuje prakticky pouze jediná varianta – Bauer-
meister, popř. Ortsbauermeister, která evidentně vznikla analogií ke slovu 
Bürgermeister (purkmistr).11 Etymologická souvislost je zde naprosto ne-
vyvratitelná, otazník visí spíše nad její interpretací. Nejpravděpodobnější 
příčinou vzniku nového pojmu se zdá být potřeba odlišení představeného 
vesnické obce od městského purkmistra. Původně se oba termíny i ve ven-
kovském prostředí běžně zaměňovaly, jak jsme si mohli povšimnout např. 
u výše citovaného úryvku z černé knihy buchlovského loveckého práva. 
V písemnostech z doby po polovině 18. století se s označením obecního 
představeného jako purkmistra setkáme již mnohem méně často. Převažuje 
označení pudmistr či purmistr. Potřeba terminologické přesnosti vzrůstala 
tedy nejspíše až postupem času a lze předpokládat, že vzešla spíše z „vyš-
ších míst“ (od patrimoniálních nebo krajských úřadů).12 Stěží by se takto 
vyhraňovali obyvatelé městeček jako byly Polešovice, kteří by tak sami 
sobě ubírali na prestiži. U čistě venkovského obyvatelstva lze iniciativu 
v tomto směru přepokládat ještě méně. Na vesnici spíše zdomácněl již 
jinde používaný vzor. Tomu by odpovídala i mnohem větší rozkolísanost 
české terminologie, která může odrážet právě přebírání úředního termínu 

10 ČKB, s.  270–275; MZA, F 207, inv. č. 125. Pro sjednocení bude v následujících řádcích 
používán výhradně termín rychtář (popř. mladší rychtář). V obecních účtech městečka Pole-
šovic (MZA, F 207, inv. č. 126, kart. 149) nalezneme služební odměnu pro hoferského fojtíka 
(v němčině ale Kleinrichter). Jaká byla pracovní náplň tohoto úředníka a proč byl na rozdíl 
od rychtářů a mladších rychtářů ostatních obcí placen z obecního rozpočtu, to z prostého 
účetního zápisu nezjistíme.
11 Slovo Bürgermeister lze doslovně přeložit jako „vedoucí měšťanů“, Bauermeister by 
byl „vedoucím sedláků“. Na rozdíl v často zaměňovaných termínech purkmistr a pudmistr 
upozorňuje i krátká poznámka v prvním díle Selského archivu, která zmiňuje také problém 
„dvojkolejnosti“ obecní správy v úřadech pudmistra a fojta (rychtáře). Srov. [ P r a s e k , 
Vincenc]: Všehochuť – Fojt, šoltýs, rychtář, burmistr čili bulmistr, purkmistr, představený starosta. 
Selský archiv 1, 1902, s. 63–64.
12 Ve výše citovaných popisech loveckého soudu z přelomu 17. a 18. století (ČKB, 
s. 270–275) se mluví nejen u Polešovic či Boršic, ale také u menších obcí (Tupesy, Zlechov) 
o purkmistrovi. Pro vyvození jednoznačných závěrů však chybí dostatečná srovnávací základna.
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do hovorového jazyka lidových vrstev. Jinak řečeno, české termíny, byť 
dochované v úředních písemnostech, zachycují mluvený jazyk nejnižších 
společenských vrstev, jenž přirozeně nepotřeboval vytvářet přesnou a jed-
noznačnou terminologii. Proto jako název funkce představeného obecní 
samosprávy kromě převažujícího „pudmistra“ nalézáme také několik 
dalších variant – purmistr, purdmistr, burdmistr, budmistr, purkmistr.13 
Pudmistrův pomocník se nazýval vcelku jednotně mladší pudmistr (jün-
gere Bauermeister).

Sledujeme-li korespondenci mezi vrchnostenským úřadem vele-
hradského panství a jeho poddanými, nemůžeme (nejen kvůli otázkám 
pojmoslovným) přejít bez povšimnutí skutečnost, že se zde vyskytuje vý-
razná dvojjazyčnost. Česky jsou běžně psána nejen podání obcí a obecních 
úředníků i protokoly zaznamenávající mluvené slovo, ale také vrchnostenské 
písemnosti expedované, pokud byly adresovány poddaným. Ukazuje to 
jasně, že vrchnostenský úřad musel a také zvládal dvojjazyčné úřadování. 
Vnitřní úřadování probíhalo sice německy, stejně jako styk s nadřízenými 
orgány, když bylo ale třeba, nebyl problém přijmout i vyexpedovat úřední 
korespondenci českou. Se slovanskými poddanými by se úřad zkrátka 
jinak nedomluvil.14 

Kromě výše uvedených hlavních představitelů se na řízení obce 
podílely také další osoby. V aktovém materiálu velehradského panství na-
lezneme ještě konšely, obecní hospodáře či horné. Ti spolu s pudmistrem 
a rychtářem dohromady tvořili obecní úřad. Ano, skutečně můžeme mluvit 
o kolektivním orgánu, ne pouze o úřadech ve smyslu titulu označujícího 
výčet kompetencí určité konkrétní osoby. I v tehdejší úřední koresponden-
ci se používají termíny, které pojmenovávají právnickou osobu, instituci 
zahrnující všechny výše jmenované funkcionáře. Zatímco čeština znala jen 
prosté označení úřad, úřednická němčina střídala všemožné varianty pojmů 
odvozených od slov Gericht (soud) nebo Vorstand (představenstvo): Orts-
gericht, Ortsgerichten, Gericht, Ortsvorstand, Gemeindevorstand apod. Ve slo-
vech tedy zůstala zachycena jednak původní (a zvolna zanikající) náplň 
činnosti, kterou bylo rozsuzování sporů uvnitř společenstva obce, jednak 

13 Není bez zajímavosti, že nejvíce odchylek se vyskytuje v Polešovicích, které jako 
městečko měly největší tendenci inklinovat k označení purkmistr. Vrchnost však i pro jejich 
představitele striktně používala označení Bauermeister. I zde je potřeba dodržet jednotnost 
v používaných pojmech, budeme tedy užívat označení pudmistr.
14 MZA, F 207, inv. č. 125. V protokolu o projednávání stížnosti obce Kostelan na pud-
mistra z 24. února 1817 je zapsáno: „Dem Beklagten sowohl wie auch den vorgeruften Gemeind-
gliedern wurden die Beschwerdpunkte der eingangsgenannten Mitnachbarn in böhmischer Sprache 
vorgetragen […].“ Ačkoli stížnost i celý protokol, a to včetně výpovědí účastníků, jsou v němčině, 
čeština zde měla své místo, dané praktickou potřebou. I tak ale neznalost němčiny poddané 
ve styku s vrchnostenskou kanceláří i státními úřady bezesporu znevýhodňovala. Svědčí o tom 
i petice buchlovické obce k zemskému sněmu roku 1848, v níž pisatelé mj. žádají o to, „aby 
se nám všecko od kanceláře v moravském jazyku vydávalo“. Petice moravského lidu k sněmu z roku 
1848. Edd. J. Radimský – M. Wurmová. Praha 1955, s. 131.
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stále sílící význam úředníků (a v první řadě samozřejmě pudmistra) jako 
reprezentantů této společenské skupiny. Podobně znějícím názvem Ortsvor-
steher (tj. obecní představený) pak úředníci velkostatku označovali pouze 
pudmistra a fojta jako hlavní představitele obce. V písemných pramenech 
narážíme převážně jen na tyto dva reprezentanty, o ostatních úřednících 
(konšelích, obecních hospodářích, kominářích, sádčích, horných atd.) se 
podařilo shromáždit mnohem méně informací, jejich význam tak evidentně 
leží na mnohem nižší úrovni. Nyní se tedy pokusíme rekonstruovat soubor 
kompetencí, které tvořily náplň činnosti pudmistra a rychtáře.

Základní charakteristiku pracovní náplně pudmistra obsahuje text 
přísahy, kterou musel každý obecní představený složit, než se ujal svého 
úřadu.15 Nedozvíme se zde mnoho podrobností, ale poznáváme, co bylo 
tím nejdůležitějším v očích vrchnostenského úřadu, jemuž pudmistr svou 
přísahu skládal. Zavazoval se zde „císařské daně a kontribuci pilně a časně 
vybírati, na obecní věci bedlivý pozor dáti, z nich nic jakož i z kontribučen-
ských peněz k svému neb jejich užitkův nikam neustraňovati, všem a jednomu 
každému bez všeho ohledu spravedlnost činiti, k tomu svojim a mým domem 
dobrým příkladem obec k všemu náboženství védsti, cizí lidi, který by nejakou 
podezřelost znamenali, v obci netrpěti, na oheň dobrý pozor dáti“. Jak vidíme, 
jde skutečně o poměrně obecný text, jenž navíc ve své kompletní podobě 
obsahuje tehdy obvyklé atributy – úvodní invokaci, připomenutí biblické 
povinnosti chránit vdovy a sirotky a závěrečnou prosbu o boží pomoc. 
Mnohem obšírnější informace obsahuje protokol z obnovy zlechovského 
obecního úřadu.16 Pravomoci pudmistra rozděluje na čtyři části: 

a) udržování pořádku a dohled na dodržování zeměpanských i vrch-
nostenských nařízení,

b) vybírání kontribuce a dalších státních poplatků,
c) dohled na vojenské povinnosti obce – přípřeže, transporty a uby-

tování vojska,
d) hospodaření s obecním majetkem.
Body a) – c) lze shrnout do jedné skupiny státní (resp. vrchnosten-

ské) správy. Bod d) pak zahrnuje vlastní obecní samosprávu. Jelikož by 
však výše uvedené informace přece jen zcela nevystihly celou šíři záběru 
funkce, doplnili jsme je ještě o další údaje, získané z korespondence vrch-
nostenského úřadu s obecní správou.

V oblasti státní správy sloužil pudmistr jako nejnižší výkonná složka 
politické, finanční, vojenské a v jisté míře i soudní správy, přiřčené teh-

15 MZA, F 207, inv. č. 125. Dochovaly se přísahy pudmistra z Polešovic a ze Zlechova, 
jejichž text je totožný, takže lze hovořit o univerzálním formuláři pro všechny vesnice a měs-
tečka. U druhé ze jmenovaných obcí se navíc objevuje pouze vložená (a zvlášť vyznačená) 
poslední věta týkající se záležitostí spadajících do kompetence rychtáře.
16 MZA, F 207, inv. č. 125. Renovační protokol z 11. dubna 1810 patrně zachycuje tehdejší 
praxi, podle níž se novému pudmistrovi veřejně předčítaly jeho povinnosti.
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dejší státní mocí patrimoniálním orgánům. Pudmistr byl spojovacím člán-
kem mezi státem a vrchností na jedné straně a vesnickým obyvatelstvem 
na straně druhé. Účastnil se tzv. správy, jak se nazývalo shromáždění všech 
pudmistrů panství na vrchnostenském úřadě, kde jim byly oznamovány 
veškeré potřebné věci (zákony, nařízení apod.), jež oni sami měli zase 
tlumočit obecnímu shromáždění. Jak popisuje zpráva nedakonické obce 
o demisi pudmistra z 22. května 1832, pudmistr „obecné shromáždění veške-
rého sousedstva držel, v kterémžto přednášel, co se na slavné kanceláři při správě 
nařizovalo“.17 Existovaly samozřejmě i případy, kdy pudmistr tuto funkci 
zástupce obce plnit nemohl. V prvé řadě to bylo v případě sporu mezi 
ním a obcí. Tehdy obec zastupoval některý jiný z obecních představených 
(rychtář, obecní hospodář apod.) nebo někdo ze sousedů. Ani vrchnos-
tenský úřad samotný nemohl vést jednání s celou obcí, a tak podobně jako 
při obnovování obecního úřadu i v těchto případech nechal obec, aby si 
zvolila své zplnomocněnce, kteří ji při úředním jednání zastupovali.18

Obecní shromáždění sloužilo k projednávání všech důležitých 
záležitostí a problémů, jež se týkaly života a fungování vesnice. Místem 
konání těchto schůzí byl obecní dům (např. v Polešovicích, v Domaníně), 
v případě menších obcí, které jej neměly, se shromáždění konalo v obec-
ní hospodě (Huštěnovice, Těmice, Ořechov)19 nebo u pudmistra doma. 
Poslední varianta nebyla s ohledem na mnohdy bouřlivý průběh jednání 
ideálním řešením, jak dokládají slova tučapského pudmistra, jenž si stě-
žuje, že „v naší obci nemáme žádného obecního domu, tak jest v domě nepokoj, 
mrzutost s domácími“.20 Povinnost pudmistra poskytnout prostor k jednání 
však patřila k zaběhnutým zvyklostem, byť mohla pudmistrovi a především 
jeho rodině přinášet určité nepohodlí.21 Pudmistrem svolávaná obecní 

17 MZA, F 207, inv. č. 125. O tom, že tato komunikace mohla v praxi poměrně váznout, 
svědčí protokol ve věci stížnosti ořechovské obce na pudmistra a rychtáře z 26. ledna 1841: 
„Sousedi se stěžujou, že se jim to, co u správy se řídí, na vědomost nedává a že skrze to jen usedlost 
do škody přichází, jak minulý rok skrze stavění silnice. Purmistr vyjadřuje, že on naporučil, že se 
sousedi poradit mají, kdy na tou silnicu se pojede, co se ale tak dlouho stahlo, až vojenské exekucí 
do obce došlo.“ Podobně zní i stížnost z Nedakonic z 26. dubna 1840: „Co se tejká vyřízení, co 
se na slavném kanceláři při správě melduje, mnohokráte nic nám neoznámí, až nám někdy skrz 
mnohou věc exekucí přijde.“
18 MZA, F 207, inv. č. 125. V protokolu z 8. února 1820 se přímo uvádí: „Da jedoch das 
Oberamt nicht mit jeder einzelnen anwesenden Gemeindglied in Sachen die Verhandlung anknüpfen 
kann, so wird sich selbe aus ihrer Mitte zur vorläufigen Angabe ihrer etweigen Beschwerde gegen den 
Bauermeister Duda einen Mann erwählen, der seinen Vortrag bescheiden anzubringen weiss; wer 
sich ohne ämtlichen Aufforderung mit Reden oder Handlungen darzwischen werft, soll ohneweiters 
aus der Amtskanzelei abgeschaft, oder nach Umstände für seine Dreistigkeit bestraft werden. Nach 
vorausgegangener Beratschlagung ernannte die Gemeinde zwei Sprecher in der Person des Andreas 
Petrželka, dann des Paul Slováček…“
19 V Huštěnovicích vtělili povinnost hospodského umožnit konání obecních shromáž-
dění přímo do nájemních podmínek (MZA, F 207, inv. č. 126, kart. 144, návrh pachtovních 
podmínek na obecní hospodu ze 4. srpna 1842).
20 MZA, F 207, inv. č. 125, Tučapy 12. prosince 1845. 
21 Obyvatelé Traplic si stěžovali  vrchnímu úřadu, že v obci, kde není obecní dům,  
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shromáždění byla také jediným legálním způsobem shromažďování osob. 
Veškeré ostatní schůzky více osob měly být považovány za narušení veřej-
ného pořádku. To ovšem neznamená, že by k nim v praxi nedocházelo.22

Obyvatelé obcí také museli pracovat na údržbě silnic ležících na jejich 
katastru, přičemž právě pudmistr měl organizovat provádění těchto prací. 
Materiál se platil z obecní pokladny, na druhou stranu tento výdaj mohla 
obec kompenzovat poplatkem, který od přespolních za použití silnice vy-
bírala.23 Podobným způsobem poddaní udržovali také jiné veřejné stavby, 
v případě velehradského panství máme však doložen jen jeden konkrétní 
příklad. V Nedakonicích měl pudmistr řídit opravy hrází na řece Moravě, 
podobně jako v případě silnic byla údržba hrází povinností obce, pudmistr 
tedy měl koordinovat práce a zodpovídat za jejich provedení.24

V oblasti vojenské měl pudmistr na starost ubytování vojáků v jed-
notlivých gruntech a vysílání selských potahů pro potřebu dopravy vojáků 
a materiálu. Především však pudmistři asistovali při konskripci osob povin-
ných vojenskou službou a odvodech rekrutů.25 Do oblasti státní správy patřil 
i výkon místní policejní služby, tj. dohled na veřejný pořádek a bezpečnost 
v obci. Z dochovaných písemných svědectví vidíme, že nejčastějším místem 
policejních zásahů pudmistra byla místní hospoda, která byla centrem spo-
lečenského života a také dějištěm nejčastějších prohřešků proti pořádku 

nechce pudmistr dodržovat starý zvyk, že se obecní shromáždění koná v jeho domě (MZA, 
F 207, inv. č. 125, Traplice 24. prosince 1838 a protokol vrchního úřadu Velehrad ze 7. ledna 
1839): „Will er in seiner Wohnung als Bauermeister keine Gemeindversammlung gestatten, wo 
sollen solche gehalten werden? Da die Gefertigten kein Gemeindhaus für sich haben. Es bestand seit 
uralten Zeit in der Regel, dass die Gemeindversammlungen stets bei dem jeweiligen Bauermeister 
stattgefunden haben.“ Podle svědectví jiných dvou sousedů však nechtěl pudmistr konat obecní 
shromáždění ve svém domě proto, „weil ihm durch einige Nachbarn, besonders durch Anton 
Mikulik, Schweinereien in dem Zimmer gemacht worden sind.“
22 MZA, F 207, inv. č. 125, Těmice 20. ledna 1830. Pudmistr si zde stěžuje, že „naša obec 
žádné shromáždění v obecním šenku, kde obyčej bývá dělat, nýbrž u jednoho dost darebného hofera 
Matysa Ondrůška, odkáď je, ani nevíme, své pokoutní shromáždění dělajú a mne na šechny strany 
tupijú a pomlúvají, že mne možná není to přes mé srdce přenést a taky více chuti nemám v mém 
pudmistrovském úřadě pozůstat“.
23 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost na pudmistra obce Těmice z 12. ledna 1848: „Při 
dělání silnic my mnoho trpíme, neboť my z obecnosti všechny silnice vypravujem a pudmistr bere 
od přespolních peníze a bere do svojí kapse a ne do obecnosti a žádnýmu nechce ani povídat ani nechce 
rejstříku okázat, jen každému řekne: ‚Plať, co já od tebe chci, na ostatek se neptej, nejsi pudmistr.‘ 
Tedy žádný neví, co ta silnica koštuje.“
24 MZA, F 207, inv. č. 125, Nedakonice 26. března 1840: „Má naše obec na 30 sáhou hráze 
při Moravě strhnúti, která juž dávno spravena býti měla, a on skrz touto věc od nás nabízený byl, 
poněvadž jak my, tak naše pohraneční obec velkou škodu k obávání máme, kdyby hrubá voda 
přišla, a toto spraveno nebylo, kdežto také slavnému vrchnímu úřadu dobře povědomo je, že my juž 
od pohraneční vrchnosti žalovaní sme, však ale on na to nedbá a nám samým nesluší, abychom sobě 
bez pudmistra shromáždění dělali.“
25 Podle nařízení vrchního úřadu z 6. března 1837 bylo povinností pudmistra (pod 
pokutou pět zlatých) zajistit, aby se při příjezdu konskripční komise z obce dostavili všichni 
hospodáři, branci (muži mezi 19 a 38 lety) z panství i zde dočasně přebývající, vojáci na trvalé 
dovolené (tzv. urlaubníci) i příslušníci domobrany a také vojenští invalidi.



81

R Y C H T Á Ř S K Ý  …

a dobrým mravům.26 S tím souviselo i dodržování tzv. policejní hodiny. 
V praxi to znamenalo, že veškeré zábavy musely o desáté hodině večerní 
skončit.27 Protože pudmistr neměl k ruce žádného obecního policajta a při 
případných přestupcích zasahoval přímo jako výkonný orgán, byly patrně 
jedním z důležitých předpokladů pro výkon funkce odpovídající fyzické 
parametry.28 Pudmistr dále rozsuzoval drobné delikty (např. drobné krá-
deže a poškozování majetku) a uděloval pokuty, jejichž výnos měl odvádět 
do chudinské pokladny. V případě nespokojenosti některé ze stran pře-
dával spor vrchnosti.29 Jako příklad takového postupu lze uvést výpověď 
pudmistra z Domanína:

„Dne 24. února tohoto roku zde cizí chasník s čepičkama chodil a prodával, 
kdež jemu jednu touto čepičku Kateřina, dcera Martina Němca No. 74, ukradla, 
kdež se to na ni dovedlo. Tento chasník na stížnost přišel a žádal nejen touto 
čepičku, nýbrž taky za jeho dva dni zameškání v jeho handli 1 zlatý konvenční 
mince, já jsem to tak rozhodlal, že sem jemu jen 1 zlatý 10 krejcarů vídeňské 
měny z mojich peněz dal, za naše úřadu meškání práce naznal 1 zlatý 10 krej-
carů a do chudé kase uložil 50 kr. Tak tehdy toto dcera Kateřina Němec za toto 
odcizení dáti má v cele 3 zlatých 50 krejcarů vídeňské měny. Poněvadž tato jme-
novaná nám ze svý moci od súdu utekla, tak sem já ji na půl hodiny do hareštu 
dal, a poněvadž ona tyto peníze složit nechtěla, tak sem jí kožuch do fantu vzal, 
který kožuch až posavád schovaný je. Otec na místo co by měl dceru potrestat, on 
proti mně brojí, popúzí a se honosí, touto pokutu též složit nechce. Pročež já touto 
vři k slavnýmu vrchnostenskýmu ouřadu udávám žádajíc, aby se mi na ruku 
milostivě dalo, co já s túto věcí daleji činit mám.“  30

26 Tučapský pudmistr Josef Bartošík si ve své žádosti o propuštění z 26. března 1847 
(MZA, F 207, inv. č. 125) stěžuje, kolik „grobiánských nectných jmen, že hanba mluvit, jak sem já 
juž toho kolikrát dostal, když sem takových od ženských v noci neb ze hry po 10ti hodinách z hospod 
ošhralce vyháněl, obzvláště nyní v času postním, a mně se i taky ouřadním všiváků a jiných jmen 
nadávalo“.
27 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost obce Ořechov z 26. ledna 1841: „Muziky se povolujou 
na místo 10 hodin až do rána, a to jen když chasa dává píti, všechno se povoluje.“
28 MZA, F 207, inv. č. 125. Tupeský pudmistr Kedroň vypovídá do protokolu z 10. ledna 
1848 ve věci údajného bití svých spoluobčanů: „Jestli sem kemu ublížil, stálo jemu svobodno 
se proti mně jít stěžovat. Naše občané jsou zvyklí, což já s přesvědčení vím, s pudmistrama jako 
s chlapama nakládat a ne jednou se stalo, že moji předchůdcové od sousedů bitky obdrželi. Já ale 
sobě nenechám od žádného ublížit, pročež se stalo, že sem jednou půlláníka France Králíka, jak opilý 
byl a mě pod krk chytil, od sebe odžduchl, až se jemu odnechtělo mě se poznov týkat. Tomeček byl 
jednou od ouřadu z hospody, jak se ožral, vyhoděn, zdaliž se jemu něco stalo, já nevím […].“
29 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost na těmického pudmistra z 12. ledna 1848. Mluví se 
zde o podezření obyvatel, že si nechal pokuty za několik rozhodnutých případů – drobná 
krádež malého obnosu peněz nebo hospodářských plodin rostoucích na poli.
30 MZA, F 207, inv. č. 125, list domanínského pudmistra Františka Slabáka k vrchnímu 
úřadu ze dne 18. března 1836. V uvedeném úryvku najdeme také zmínku o obecním vězení, 
jež se (dle záznamů o výdajích na jeho údržbu v obecních účtech) prokazatelně nacházelo 
i v mnoha dalších obcích, nejen v Domaníně. Při projednávání stížnosti obce proti kostelan-
skému pudmistrovi připomíná tento, že také v tom případě, způsobil-li někomu cizí dobytek 
škodu na poli, měl se poškozený obrátit na obecní představené: „so war es in der Ordnung, dass 
sich der Beschädigte, was aber nicht erfolgte, bei uns [myšlen pudmistr, mladší pudmistr a rychtář] 
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Mezi pořádkové pravomoci patřil i dohled na to, aby se v obci ne-
zdržovaly cizí osoby, „kteří žádné proukaze nemají“.31 A zapomenout by se 
nemělo ani na požární bezpečnost, jak ostatně bylo připomenuto i v přísaze. 
V některých obcích je sice doložena existence kominářů nebo ponocných, 
základní dohled na protipožární opatření však mohl patrně vykonávat právě 
pudmistr nebo obecní hospodáři. V souvislosti se soudními a pořádkový-
mi pravomocemi je třeba ještě připomenout, že ve starších dobách jsou 
tradičně spojovány s funkcí rychtáře, s ustanovením funkce pudmistra se 
právě tato oblast přesunula do rukou nového úředníka.

Kromě výše popsaného podílu na drobném soudnictví sporném 
spolupůsobili pudmistři také v oblasti soudnicví nesporného. Spolu 
s rychtářem se účastnili jako svědkové uzavírání kupních i jiných majet-
koprávních smluv, jejichž sepisování prováděl obecní písař. Svědčí o tom 
případ z Ořechova, kde byli právě pudmistr, rychtář a obecní písař obviněni 
z několika případů falešného sepisování smluv, při kterém zapsali např. 
místo skutečného prodeje poloviny čtvrtlánového gruntu prodej celého 
čtvrtlánu. Obvinění se hájili, že šlo o nedopatření v situaci, kdy byl prodej 
„napřed na sprostně papíře, jak domluva zněla dobře napsána, jak on se ale 
na štemplovaný papír přenesl, tak sme my juž nenechali přečíst a jej pode psali“.32 
Další svědectví poskytuje nejstarší pozemková kniha velehradského panství. 
V běžných zápisech převodů gruntů, jež prováděla s největší pravděpodob-
ností vrchnostenská kancelář, se zmínky o obecní samosprávě nevyskytují. 
Někdy byl ale do knihy vložen přímo text právního ujednání včetně zázna-
mu o svědecké přítomnosti celého obecního úřadu.33 Obecní představení 
vyřizovali také pozůstalostní záležitosti v případě, že se nemohl o tyto věci 
nikdo z příbuzných postarat. Konkrétní případ takového postupu je zachy-
cen v obci Jalubí. Jednalo se o pozůstalost nemajetné vdovy, jejíž jediný 
syn se nacházel tou dobou na vojně. Pudmistr provedl dražbu movitého 
majetku zesnulé a zbytek peněz po odečtení nákladů na pohřeb a dražbu 
zapůjčil na úrok do návratu dědice z vojenské služby.34 

sich anzumelden und unsere Abhilfe abzuwarten gehabt hätte.“ Tamtéž, protokol vrchního úřadu 
Velehrad z 12. března 1817.
31 MZA, F 207, inv. č. 125, Ořechov 26. ledna 1841 – obec vinila pudmistra, že za úplatek 
nechává takovéto osoby ve vsi přebývat.
32 MZA, F 207, inv. č. 125, protokol z 3. února 1841, který patřil k výše uvedené kauze, 
resp. MZA, C 17, inv. č. 9976b. 
33 MZA, C 17, inv. č. 9976b (f. 66): „A to se stalo v přítomnosti všeho ouřadu“ (Babice 
11. března 1691). Někdy jsou zde uvedena i jména pudmistra, rychtáře a konšelů: „Léta Páně 
1683 dědiny Tupes […]. Stalo se porovnání při ouřadu za fojta Václava Záhonka, purgmistra 
Matese Ťuhýčka […]“ (f. 63).
34 MZA, F 207, inv. č. 125. Mezi písemnostmi agendy obnovy obecních úřadů je řada 
protokolů a korespondence z období od prosince 1838 do května 1839 týkajících se stížnosti 
na jalubského pudmistra Valentina Hejdu, v níž je podezření z machinací s pozůstalostí 
po vdově Zavatkové jen jedním z několika bodů.
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Úlohu hodnověrných svědků plnili obecní představení také při 
sepisování dlužních úpisů.35 Zvláštní postavení měl v tomto ohledu vele-
hradský obecní úřad. Vzhledem k tomu, že zdejší rychtář či pudmistr byli 
vrchnostenskému úřadu „při ruce“, byli patrně přivoláváni jako svědkové 
vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem, která se zde uzavírala. Pokus o vy-
rovnání před vrchnostenským úřadem byl prvním nápravným prostředkem 
při neplacení dluhů. V případě, že se věřitel s dlužníkem nedohodl, předala 
vrchnost kauzu hradišťskému magistrátu. V této souvislosti je třeba ještě 
připomenout, že v případě nařízené exekuce vstupoval do úředního procesu 
pudmistr či rychtář znovu, a to z titulu šacovníka, tj. jakéhosi soudního 
odhadce, řečeno dnešním slovníkem. Šacovník prováděl soupis majetku 
a jeho odhad pro případnou dražbu.36

Posledním (nikoli však co do významu) z úkolů, které z pověření 
vrchnosti pudmistr v oblasti státní správy vykonával, byl výběr státních daní 
a poplatků. Nejdůležitější byla tzv. kontribuce (pozemková daň), kterou 
platilo venkovské obyvatelstvo ze svých gruntů. Kontribuce se vybírala 
měsíčně podle rozpisu určujícího velikost platby jednotlivým gruntům, 
pudmistr pak odvedl celou sumu vrchnímu úřadu.37 Také vybíral tzv. 
asekuraci neboli pojištění stavení proti ohni.38

35 MZA, F 207, inv. č. 173 (dlužní úpis sepsaný ve Zlechově 25. dubna 1811): 
„[…] a k tomu na potvrzení hodnověrné svědky požádal, však bez škody jejich, že tomu jest tak naší 
pečetí stvrzujem.“ Jsou zde podepsáni zlechovský pudmistr i fojtík a je přitištěna obecní pečeť.
36 Srov. MZA, F 207, inv. č. 173. Šacovníci samozřejmě nepůsobili jen v exekučních kau-
zách, ale i v jiných sporných záležitostech. Dle protokolu ze 14. června 1843 (SOkA UH, Farní 
úřad Jalubí, inv. č. 188) provedli rychtáři z Modré a Jalubí jakožto šacovníci odhad škody 
způsobené na poli jalubské fary panskými ovcemi. O spojení rychtářského úřadu s funkcí 
šacovníka již v raném novověku srov. C h o c h o l á č ,  Bronislav: Poddaní na venkově. In: 
Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 
17. století. Brno 2007, s. 320.
37 MZA, F 207, inv. č. 125, Velehrad 30. prosince 1822. Nastupující ořechovský pudmistr 
před vrchností prohlašoval svou ochotu vykonávat řádně svou povinnost „die höchsten Orts 
ausgeschriebene Steuer samt Zuschuss von den betrefenden Kontribuenten ohnentgeldlich einheben 
und pünktlich an das betrefende Steueramt abführen“. Předpis i reálně odvedené peníze se za-
znamenávaly do daňové knížky – viz SOkA UH, Archiv obce (= AO) Huštěnovice, inv. č. 9, 
10, 11.
38 MZA, F 207, inv. č. 125, Velehrad 2. srpna 1837 (rozhodnutí vrchního úřadu ve věci 
stížnosti Polešovic na pudmistra a obecního hospodáře): „On se vybírání císařského královského 
kontribuci s patřící pilností a náchylností nevěnuje a v předešlým měsíci vybraný kontribuci jakožto 
jeho nejhlavnější povinnost bez všeho prostředku opustil a takové mladšímu purmistrovi Ondřejovi 
Měšťánkovi bez patřícího extraktu k vypravení zanechal, který k odvodu takového kontrebuci jinší 
peníze: totiž na cholerní outraty, pak peníze na jistotu ohně neb asekuraci věnovati přinucený 
byl…“ Víme dokonce, že k vybírání kontribuce byly určeny středa a pátek, neboť součástí 
výše zmíněné stížnosti byl i případ, kdy „se jednomu mladému chudobnému sousedovi Tomášu 
Vaďurovi přichodilo, když exekucím obtížený byl, a hned jak se na peníze zebral, tyto na kontribuci 
nesl, jeho doma nenatrefil, nýbrž v hospodě, kdežto on s těma exekventama pil. Tento soused jeho 
požádal, aby domů šel a kontribuci od něho přijal, by on toho břemena zbaven býti mohl, on ale 
jemu odpověděl, že středa a pátek je ustanovený na přijímání kontribuci, jestli on ani chvílu nemá 
mět pokoj, a toho souseda do prsú udeřil, jeho knížky po zemi rozhodil, tak že ten soused přinucený 
byl tamodtud utéct a na druhý den bojíce se, aby zas tak uctěn nebyl, dva sousedy sebou vzal, aby 
svoje kontribuci odvést a toho exekventa zbavený býti mohl“ (Polešovice 26. července 1837).
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Vybírání daní velmi úzce souviselo se správou obecního majetku, 
„první a nejsvětější povinností pudmistra, který jako dobrý hospodář má obec-
ní jmění rozmnožovat“.39 Pudmistr totiž odváděl daně za obec jako celek 
a v případě nezaplacení hrozila obci vojenská exekuce. To tehdy obnášelo 

39 Takto poeticky mluví o pracovní náplni úřadu kostelanská obec ve své stížnosti 
na pudmistra z 24. února 1817 (MZA, F 207, inv. č. 125): „Die erste und heiligste Pflicht eines 
Bauermeisters ist, dass er nebst dem obrigkeitlichen hohen Besten das Vermögen der Gemeinde auf 
das sorgfälltigste gebahre, dass er als im guten Hausvater die Zuflüsse der Gemeinde vermehre, 
jedes einzelne Gemeindglied vor Bedrükung schütze, überhaupt sein Amt nach Pflicht und Gewissen 
verwalte, und sich sogestalten des Zutrauens der Gemeinde im ganzen Umfange würdig mache.“

Obr. 2: Titulní strana kontribuční knížky obce Huštěnovice z roku 1784, 
SOkA UH, AO Huštěnovice, inv. č. 9, foto Lukáš Čoupek
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příchod vojáků, kteří se v obci vyživovali na její útraty až do splacení dluhu. 
V takové situaci by pudmistr těžko mohl dostát svému závazku rozmnožitele 
obecního jmění, na druhou stranu ale musel neustále bojovat s neochotou 
či neschopností svých spoluobčanů včas hradit příslušnou částku. Nezbývalo 
tedy nejednou nic jiného než zaplatit daň z obecní pokladny, nebo dokon-
ce z vlastní kapsy a pohledávku pak vymáhat od dlužníků později. A to 
bylo samozřejmě nezřídka problematické. Těmický pudmistr Josef Gloza 
dokonce roku 1838 zadržel robotní plat, který byl vybrán pro vrchnost, 
aby obec přiměl k vyrovnání pohledávky ve výši 111 zlatých a 11 krejcarů 
vídeňské měny. Těmičtí vůbec patrně měli problémy s placením častěji, 
Glozův předchůdce, pudmistr Pavel Hapla, po své rezignaci bojkotoval 
renovaci (odmítl odeslat na vrchnostenský úřad záznam o volbě svého 
nástupce) a zároveň přestal vykonávat své úřední povinnosti. Důvodem 
takového nátlaku byla jeho pohledávka u obce v sumě 132 zlatých a 50 
krejcarů. Vrchnostenský úřad musel zprostředkovat dohodu, podle níž se 
obec zavázala do 14 dnů řádně splatit svůj dluh, poté proběhla řádná reno-
vace.40 Objevily se ale i případy, kdy naopak pudmistr nadělal dluhy obci.

To samé jako u daní a poplatků platilo i v případě prací na obecním, 
jak dosvědčuje příklad dalšího těmického pudmistra Martina Janúška. Ten 
musel sám svážet obilí z obecních polí, když nepřiměl své spoluobčany 
k plnění této povinnosti vůči obci.41 V každém případě nesl odpovědnost 
za výsev, sklizeň i vymlácení obilí z obecních polí, stejně jako jeho následné 
zpeněžení. Totéž platí i u ostatního obecního majetku. Správu obecního 
jmění, ať už nemovitého, movitého či finanční hotovosti, můžeme označit 
za nejdůležitější pravomoc pudmistra. Mluvíme-li o obecní samosprávě, pak 
„vláda věcí svých“ byla na tomto nejnižším stupni právě v první řadě péčí 
o veřejný majetek. Tato otázka je však natolik rozsáhlá, že by zasloužila 
samostatnou studii, a proto ji nyní ponecháme stranou.

Viděli jsme, že okruh činností pudmistra byl poměrně různorodý. 
Jaké úkoly tedy zbyly na rychtáře? Záznam z obnovy zlechovského úřadu 
v roce 1810 nám zachoval seznámení nastupujícího rychtáře s jeho nový-
mi povinnostmi. Nováčkovi ve funkci se zde vysvětluje, že rychtáři náleží 
s pomocí fojtíka vybírat všechny vrchnostenské platy a obyvatele přivádět 
k plnění všech poddanských závazků, jako jsou roboty, naturální dávky 
a další povinnosti vůči vrchnosti, a vůbec obstarávat její zájmy podle pří-
slušných práv. Rychtář tedy v první řadě dohlížel na výkon robot a také 

40 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost obce Těmice na pudmistra z 25. května 1838, resp. 
korespondence a protokoly z ledna a února 1830.
41 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost pudmistra Těmic ze 16. prosince 1847: „Toto obilí bylo 
na poli v mandelách podplavené, dlouhý čas tam v tom bahně stálo, žádný pro něj jet nechtěl, až 
sem já s mojim potahem dovédst musel, co sem měl dělat s těma zaplavenýma porostlýma snopama, 
to, co čerstvé bylo, se odstranilo a vymlátilo, ostatní shnilé do hnoje dalo.“
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vybíral dávky patřící vrchnosti.42 Dále vybíral „na invalidy“ a také tzv. koštné 
v době vinobraní. Přitom měl nárok na stravu pro sebe a dva pomocníky.43 

Zatímco za podstatu pudmistrovského úřadu tedy lze považovat 
skutečně prvek samosprávní, funkce rychtáře se v této době více méně 
omezila jen na úlohu reprezentanta zájmů vrchnosti v obci. V praxi ale 
nebyla hranice mezi oběma funkcemi tak ostrá, jak by se mohlo zdát. Také 
rychtář sloužil jako spojovací článek mezi vrchnostenskou kanceláří a obcí, 
mohl např. doručovat úřední korespondenci.44 Zdá se, že se s pudmistrem 
dělil i o některé kompetence v oblasti politické správy. K rychtářovým 
povinnostem tak náležely záležitosti přípřeží.45 Také jsme již zmínili svě-
decké podpisy rychtáře na různých majetkoprávních dokumentech, jako 
byly kupní nebo svatební smlouvy, rychtář se také účastnil dědického 
řízení.46 Nejen pudmistr, ale i rychtář navíc figuroval jako reprezentant 

42 MZA, F 207, inv. č. 125, Velehrad 11. dubna 1810: „Dem Richter wird mit Zuhilfnahme 
des Voitik obliegen, alle obrigkeitliche Giebigkeiten genau einzuhöben und an das Rentamt abzuführen 
und so auch alle obrigkeitliche Schuldigkeiten als Roboten, Naturalabgaben, und sonstige gegen 
die Obrigkeit schuldige Pflichten der Gemeindinsassen ohne Rücksicht bei einem jeden in genaue 
Erfüllung zu bringen und keine Rückstande hinter niemanden anwachsen zu lassen, überhaupt in 
allem und jedem stets hin für das Beste der Obrigkeit nach den ihr zustehenden Rechten zu sorgen, 
wofür derselbe dem Oberamte allem verantwortlich bleibt.“ Zpráva vrchního úřadu pro krajský 
úřad ze 14. dubna 1832 v podobném duchu praví, že rychtář by měl „[…] die obrigkeitlichen 
Giebigkeiten, und die Ausfertigung der Robot zu stehet“.
43 MZA, F 207, inv. č. 125, protokol vrchního úřadu ve věci stížnosti na ořechovské před-
stavenstvo z 26. ledna 1841: „Ten čas při vinobraní, když se košní odbírá teho, ne dva jak obyčej 
jest, nýbrž 6 osob ze sebou vezne a tu všichni jedijou jako by to těch chudobných lidí nic nekoštovalo“. 
Ze stížnosti nevyplývá zcela jednoznačně, že výběr koštného v Ořechově prováděl rychtář. 
František Míša byl totiž zároveň i horným, navíc žaloba se týkala i doby, kdy byl pudmistrem. 
Jak již ale bylo uvedeno výše, existuje takový důkaz pro Zlechov a my nepředpokládáme, že 
by v rámci jednoho panství byly pravomoci obecních představených nastaveny různě.
44 MZA, F 207, inv. č. 125. U stížnosti Polešovic z 19. května 1835 je za resolutem při-
psána kancelářská poznámka: „Exped[itum] am heutigen [Tag] durch den Poleschowitzer Richter 
Jos[ef] Tesař.“ Podobně u resoluta k žádosti Boršic z 21. září 1831 o dočasném ponechání 
pudmistra: „Den Auftrag der Ortsrichter Krpálek beim heutigen Amtstag erhalten.“
45 MZA, F 207, inv. č. 125, protokol vrchního úřadu z 19. dubna 1816 ve věci stížnosti 
obce Nedakonice: „Sollte es sich um andere Vorspannsvergütungen handeln, so müsste hierüber 
der Richter, dem das Geschäft ausdrücklich zusteht, nicht aber ich, Red und Antwort geben.“
46 Podrobná analýza písemností těchto agend nebyla provedena, sondou do několika 
jednotlivin dochovaných v obecních archivech bylo zjištěno následující: v kupní smlouvě 
na velehradskou palírnu z roku 1795 (SOkA UH, AO Velehrad, inv. č. 30) je fojt a jeden konšel, 
na svatební smlouvě z roku 1806 (SOkA UH, AO Boršice, inv. č. 103) jsou jako svědci fojt, 
fojtík a horník z Boršic. Ve svatební smlouvě z roku 1775 (SOkA UH, AO Tupesy, inv. č. 13) 
uzavřené mezi Jakubem Stodůlkou z Tupes a otcem Barbory Škrabákové ze Zlechova je jako 
jeden ze svědků ze strany nevěsty uveden i zlechovský pudmistr, ovšem pouze jménem bez 
výslovného označení jeho úřední funkce. Za podpisy však následuje dovětek, že „tyto svadební 
smlúvy staly se při ouřadu zlechovském dne a roku vejš psaného, Jakub Cigoš purkmistr, Jakub 
Pernička mladší [pudmistr]“. Nejzajímavější svědectví podává ovšem protokol o projednávání 
pozůstalosti Antonína Hudce z Tupes z 15. listopadu 1837 (SOkA UH, AO Tupesy, inv. č. 14). 
Mezi přítomnými dědici uvádí totiž také tupeského rychtáře Mikuláše Bureše jako soudně 
určeného zástupce nepřítomných dvou synů zesnulého. Opět zde vidíme, že vrchní úředník 
určoval pro podobné funkce sobě známého a spolehlivého člověka z obce, tedy obecního 
představeného.
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obce, zastupoval ji před vrchnostenským úřadem a podepisoval se na její 
právní dokumenty (například protokoly o volbě pudmistra). Většinou byl 
sice uváděn až na druhém místě za pudmistrem, neplatilo to však zcela 
jednoznačně.47 Soudobá terminologie označovala pudmistra i rychtáře 
společným označením Ortsvorsteher (obecní představený). Praktická potřeba 
si pak nepochybně vyžadovala, aby se oba úředníci navzájem zastupovali 
a vypomáhali si.48 

V některých obcích pak dokonce obě funkce vykonávala jedna oso-
ba. Ačkoli srovnávací základna není příliš široká, neboť jména pudmistrů 
a rychtářů máme doložena jen pro první polovinu 19. století, v případě 
rychtářů navíc ještě značně mezerovitě, můžeme i tak nejednou postřehnout 
situaci, kdy oba úřady vykonával jediný muž, a to hned u několika obcí. 
Alespoň v jednom případě to lze prokázat u Ořechova, Jalubí a Tučap. 
Velehradská obec o zavedení takové praxe dokonce sama usilovala s po-
ukazem na fakt, že tomu tak je v některých jiných obcích.49 O běžný úzus 
pak patrně mohlo jít v případě dvojice sousedních vsí Domanín a Těmice, 
kde víme o dvou (v Domaníně), resp. všech třech (v Těmicích) dolože-
ných rychtářích, že byli ve stejné době zároveň pudmistry svých obcí. 
V Těmicích se stal roku 1827 tehdejší rychtář Pavel Hapla i pudmistrem 
a podobná praxe fungovala nejméně u dvou dalších osob ještě ve 40. 
letech. O spojení obou funkcí žádali v Těmicích již v roce 1842, když 
rychtáře Tomáše Petříka, jenž byl zároveň pudmistrem, vrchnost sesadila 
a nahradila Josefem Glozou. Těmičtí byli ochotni přijmout za pudmistra 
Glozu, tehdy se záležitost ale ještě nevyřídila.50 Došlo k tomu až roku 1843. 
V tehdejší žádosti obce o povolení obsadit obě funkce jedinou osobou se 
uvádí, že tento způsob zde existoval od nepaměti, pouze v poslední době 
byl změněn. Důvodem, proč obec tuto kumulaci funkcí požadovala, měla 
být skutečnost, že pudmistr i rychtář byli osvobozeni od obecních dávek. 

47 Např. v soupisu nových robotních povinností z roku 1799 (MZA, F 207, inv. č. 41) 
jsou podepsáni pudmistři jako první, někde dokonce není rychtář podepsán vůbec (popř. 
je, ale bez uvedení funkce), výjimkou jsou Kostelany, kde je rychtář uveden jako první před 
pudmistrem, a Huštěnovice a Vážany, kde je pouze rychtář. Zde patrně došlo k tomu, že se 
pudmistr nemohl dostavit. Ve stížnosti Polešovic na panské horníky (MZA, F 207, inv. č. 125, 
Polešovice 22. března 1844) je podepsán rychtář před pudmistrem. Dost možná je tomu tak 
proto, že se to týkalo vrchnostenských úředníků, tedy záležitosti jemu kompetenčně bližší.
48 MZA, F 207, inv. č. 125, Traplice 7. ledna 1839. Rychtář ve věci stížnosti obce na pud-
mistra vypovídá, že „er in meiner Abwesenheit meine Geschäfte zur Besorgung nicht übernehmen 
will, was die früheren Bauermeister jederzeit getan haben“.
49 MZA, F 207, inv. č. 125, stížnost obce Velehrad na jejího rychtáře z 30. října 1841. 
O výsledku žádosti o svěření obou funkcí do rukou jednoho člověka nemáme bohužel žádnou 
povědomost.
50 MZA, F 207, inv. č. 125, Těmice 19. ledna 1842: „Od starodávných časů v zdejší obci při 
tak málo sousedou […] vždycky jenom pudmistr, který spolu rychtářem bejval a až posavád je, nebo 
kdyby dva byli, jako pudmistr vzlášt rychtář vzlášt, tak to jim za to nestojí, aby oni tak vzdálenou 
cestu do Velehradu, kdež brzy na dvě míle jest, dělávali, tu by jen oba jejich hospodářství zameškávali 
a škodu trpěli.“
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Pokud byli dva sedláci z obce takto zvýhodněni, přinášelo to obecní kase 
zbytečnou ztrátu. Někdy mohlo být důvodem pouze provizorní řešení 
mimořádné situace. Po odvolání jalubského pudmistra (18. března 1841) 
pověřila vrchnost až do ustanovení nového (byl zvolen 19. března, ale vzat 
do přísahy až 27. března téhož roku) výkonem jeho pravomocí rychtáře 
Valentina Hejdu, jenž shodou okolností obě funkce vykonával již o několik 
let dříve. Dalším důvodem mohl být i nedostatek lidí, kteří by měli pro 
výkon veřejné funkce dostatečné schopnosti a zároveň i ochotu ji na sebe 
přijmout. Naopak výhodou rozložení obou funkcí na dvě různé osoby byla 
právě již zmíněná možnost vzájemné výpomoci a zastupování. V tomto 
smyslu „hovoří“ i tučapský pudmistr a rychtář Jan Zlámalík, když z prvního 
úřadu podává demisi, zároveň ale žádá, aby byl ponechán ve funkci druhé, 
a mohl tak pomáhat novému pudmistrovi: „[…] jak mně milostivá vrchnost 
slíbila rychtářem zůstati, v tom ještě bych chtěl býti, aby pudmistrovi v mnohých 
věcech napomocným byl. [...] k tomu taky v jiných obcách jsou rychtáři a v naší 
obci žádný rychtář není. Takže ze vším pudmistr musí sám ostúzet, to je na jed-
noho přece mnoho.“  51 Jako poslední poznámku k problematice spojení obou 
funkcí je třeba ještě dodat, že spojení těchto úřadů se uskutečňovalo pouze 
v osobě jejich nositelů. I když je vykonávala jedna a tatáž osoba, pořád 
na ně bylo nahlíženo striktně jako na dvě oddělené funkce.52 

Závěrem zbývá ještě připomenout, že rozdíl v povaze obou čelních 
funkcí se výrazně projevoval i ve způsobu, jakým byli jednotliví představení 
do svých úřadů dosazováni a také z nich odvoláváni. Zatímco rychtář jako 
zástupce vrchnosti byl vybírán panskými úředníky, pudmistra volili sami 
obyvatelé obce, byť konečné slovo měl i zde velehradský vrchní úředník. 
A stejně tak to byl představený vrchního úřadu, kdo s konečnou platností 
rozhodoval o propuštění pudmistra z jeho funkce. Z celé řady záznamů 
dochovaných na panství Velehrad je však zřejmé, že vrchnímu zpravidla 
nezbývalo nic jiného než respektovat vůli obce, neboť bez koncensu s obcí 
nebyl pudmistr fakticky schopen svůj úřad vykonávat.53 Pudmistr se tak 
ocital v nesnadné pozici, tak typické pro demokratické politické systémy, 
kdy musel zároveň vládnout i usilovat o přízeň ovládaných. Z toho plynula 
nejedna nesnáz a také časté změny na tomto postu. Není to však jen prvek 
volitelnosti, ale i samotné kompetenční vymezení jeho funkce, tj. péče 
o obecní majetek a výkon některých činností v oblasti státní správy, co 
skutečně z pudmistra dělá přímého předchůdce purkmistra, resp. starosty, 
jako představitelů moderní obecní samosprávy, tak jak ji definovalo obecní 

51 MZA, F 207, inv. č. 125, Tučapy 24. listopadu 1837.
52 MZA, F 207, inv. č. 125, Bzenec 9. prosince 1843. Ve své žádosti o uvolnění z 4. dubna 
1845 Josef Gloza výslovně píše: „[…]moje dva úřady jako pudmistr a rychtář zastat v stavu 
nejsem.“
53 Podrobněji o procesu volby pudmistra i způsobu jeho odvolání na velehradském 
panství viz Č o u p e k ,  Lukáš: Obnovování obecních představených na velehradském panství 
v první polovině 19. století. Slovácko 55, 2013, s. 117–132.
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zřízení z roku 1850 a v návaznosti na něj i všechny pozdější normy až 
po současný zákon o obcích. Dějinná úloha rychtáře, který o své postave-
ní prvního muže vesnice přišel v průběhu 17. století, se naproti tomu se 
zrušením poddanství završila. 

Das Richter- und Bauermeisteramt in der Herrschaft Welehrad 
im Vormärz

Ähnlich wie im Falle der Städte bildeten sich auch innerhalb der ländlichen Gemeinden 
bereits im Mittelalter administrative Organe heraus, die für die Ausübung der staatlichen 
Gewalt gegenüber den Untertanen und für die Organisierung des Zusammenlebens der 
Bewohner der einzelnen Dörfer notwendig waren. In der Herrschaft Welehrad nahm diese 
Aufgaben der Richter (auch als Vogt bezeichnet) wahr. Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts 
entwickelte sich hier ein Selbstverwaltungselement der Gemeindeverwaltung, welches durch 
die Entstehung des Amtes des Bauermeisters repräsentiert wurde, der an die Stelle des Rich-
ters zum führenden Repräsentanten der Gemeinde aufstieg. Während die Rechtsgewalt des 
Richters sich im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lediglich auf die Vertre-
tung der obrigkeitlichen Interessen beschränkte, vor allem die Organisation der Frondienste 
sowie die Erhebung der Abgaben der Untertanen, kümmerte sich der Bauermeister um die 
Wahrung der öffentlichen Ordnung und sorgte für die Einhaltung der landesherrlichen und 
obrigkeitlichen Verordnungen, die Erhebung der Kontributionen sowie weiterer staatlicher 
Abgaben, die Aufsicht über militärische Pflichten der Gemeinde (Erfassung  der Rekruten, 
Musterungen, Unterbringung des Heeres u. ä.) und er trug darüber hinaus Sorge für das 
Gemeindeeigentum. Die Kommunikation mit dem obrigkeitlichen Amt spielte sich auf dem 
sog. Amtstag ab, für die Erledigung amtlicher Angelegenheiten mit den Mitbürgern diente dem 
Bauermeister die Gemeindeversammlung. Bei dieser Gelegenheit fanden auch die Kontrolle 
der Gemeinderechnungen und die Wahl des Bauermeister statt. Das Amt des Bauermeisters 
und des Richters konnte unter bestimmten Umständen eine einzige Person ausüben, zumal 
sich beide gegenseitig vertreten durften. Beide nutzten als Amtsträger den Status eines 
glaubwürdigen Zeugen, aus diesem Grunde assistierten sie bei verschiedenen Rechtsange-
legenheiten, etwa beim Abschluss von Kauf- und Heiratsverträgen oder bei der Regelung 
von Erbsachen. Zumeist übten sie auch die Funktion von Schatzmännern aus. Während die 
Funktion des Richters mit der Aufhebung der Leibeigenschaft im Jahre 1848 verschwand, 
wandelte sich das Amt des Bauermeisters als des gewählten Vertreters der Gemeinde mit 
der Annahme der allgemeinen Gemeindeordnung in das des Bürgermeisters, später des 
Gemeindevorstehers als eines wahren Repräsentanten der Gemeindeselbstverwaltung.
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Velké a malé světy mladých šlechtičen  
19. století
Sonda do života tří urozených dívek 
prostřednictvím jejich osobních deníků

Great and small worlds of the young noblewomen of the 19th century
A probe into the lives of three ladies via their personal diaries 

Personal diaries of the noble women seem an ideal source allowing the researcher 
an insight into the conservative lifestyle of the nobility of the Austrian Empire. As 
women stood closest to the private sphere of this highly engaged social group and 
therefore their diaries often contain information, which other sources cannot reveal. 
The personal comments of three young noblewomen who lived in the 19th century 
created a basis for a study, which aims to depict at least some of the various worlds 
of adolescent aristocratic women and show the colorful and controversial character 
of diaries as an archival source. 

Key words: nobility, every day life, 19th century, personal diary, female history

Všední život kdysi jedinečné, nepřístupné, kosmopolitní šlechty, 
opředený navíc tolika přitažlivými fantaskními a románovými klišé, má pro 
nejednoho historika stále své kouzlo. Mnohé dokumenty dochované v ro-
dinných archivech, patinou zanesená zámecká sídla, staleté parky, knihovny 
a obrazové galerie skrývají pod prachem snadno rozpoznatelnou vůni 
dávno zapomenuté slávy. Proto bylo již mnoho napsáno o šlechtě, o jejích 
nejzvučnějších jménech, historických vítězstvích a fatálních prohrách, o její 
genealogii a sňatkové strategii, o jejím mecenášství i tradicionalismu, lpění 
na privilegiích a feudalismu, kulturním významu i nepopiratelných hospo-
dářských úspěších. Nelze popřít, že šlechta českých zemí se stala tvůrčím 
účastníkem dějin. Přestože se ani jako specifická sociální skupina nevyhnula 
vlastnímu historickému vývoji, bylo to především 19. století, které přimělo 
šlechtu přenechat velký díl svého pomyslného dějinného prostoru jiným, 
ambicióznějším a schopnějším rychleji se přizpůsobit novým podmínkám. 
Šlechta rakouského císařství tehdy nuceně ustoupila do pozadí a uzavřela 
se do zvláštního světa svého konzervativního životního stylu.

Celá řada odborných prací vtiskla do povědomí nejen badatelské obce 
poznání, že aristokracie 19. století zůstala specifickou sociální skupinou, 
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jež si byla vědoma své vlastní výjimečnosti, opírala se o hospodářskou moc 
svých statků, vedla svébytný a nákladný život a lpěla na rodové tradici.1 
Jako méně osvětlená se však už jeví skutečnost, že svou aristokratickou 
čest, rodovou paměť, přísná pravidla a tradiční systém výchovy s uroze-
nými muži sdílely a udržovaly i jejich dcery, sestry, manželky a matky. Ty 
nejdříve jmenované budou předmětem následujících stran.

Osobní deníky a jejich pisatelky

Poněvadž předkládaná studie vznikla na základě rozboru osobních 
deníků tří mladých prozatím neprovdaných šlechtičen, je na místě nejprve 
tyto specifické a mnohdy ojediněle dochované prameny alespoň ve struč-
nosti představit. Všeobecně se osobní deníky již dlouhá desetiletí těší 
zájmu historiků zkoumajících především dějiny každodennosti a dějiny 
mentalit a o jejich významu pro badatele dnes nemůže již nikdo pochybovat. 
Deníku se samozřejmě dostalo ucelené definice a charakteristiky, stal se 
předmětem celé řady výzkumů a odborných diskusí.2 Jedním z jeho nej-

1 Mimo jiné např.: B e z e c n ý ,  Zdeněk: Česká šlechta a salony v druhé polovině 19. století. 
In: Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 
19. století. Plzeň, 12.–14. března 1998. Praha 1999, s. 201–207; t ý ž :  Příliš uzavřená společ-
nost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. České Budějovice 2005; t ý ž :  Sňatky české šlechty ve 2. polovině 19. století. In: Sex 
a tabu v české kultuře 19. století. Praha 1999, s. 88–93; B r ň o v j á k ,  Jiří –  Z á ř i c -
k ý ,  Aleš (edd.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých 
zemích v 18.–19. století. Ostrava 2008; K n o z ,  Tomáš –  D v o ř á k ,  Jan (edd.): Šlechta 
v proměnách věků. Brno 2011; M a t ě j č e k ,  Jiří: Šlechta v českých zemích v 19. století. (První 
pokus o přehled). Slezský sborník. Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti 98, 2000, 
č. 4, s. 279–299; S l a b á k o v á ,  Radmila: Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie 
v 19. století (na příkladu Dietrichsteinů a Mensdorffů- Pouilly). In: Studie k sociálním dějinám. 
Konference Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století (Praha, 10. a 11. 10. 2000) 
/ Studien zur Sozialgeschichte. Konferenz Sozialgeschichte der böhmischen Länder (Prag 
10. und 11. 10. 2000). Kutná Hora 2001, s. 275–285; Š v a ř í č k o v á - S l a b á k o v á , 
Radmila: Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století. Praha 2007; Ž u p a n i č , 
Jan: Obraz šlechtictví v české společnosti 19.–21. století. In: 19. století v nás: modely, instituce 
a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008, s. 328–341. 
2 Za základ dosavadního systematického výzkumu především ženských deníků lze 
považovat knihu L e n d e r o v á ,  Milena: A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století. 
Praha 2008. Publikace je výsledkem autorčina mnohaletého bádání v celé řadě archivů, 
depozitářů a muzeí, jež vedlo ke shromáždění úctyhodného souboru 74 ženských a dívčích 
deníků. Milena Lenderová však napsala též celou řadu dílčích studií a článků zabývajících se 
tématem ženského deníku. Např.: L e n d e r o v á ,  M.: Deníky aristokratek: pramen k dějinám 
každodennosti. Praha a Vídeň za časů Bonaparta. In: Cour d’honneur. Hrady, zámky, paláce. 
Praha 1998, č. 3, s. 63–69; t á ž :  Ženské deníky jako pramen k poznání mentality elit. Studie 
k sociálním dějinám / Studien zur Sozialgeschichte 3 (10), 1999, s. 39–54; t á ž :  Dívčí a žen-
ské deníky 19. století. In: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Praha 
2002, s. 165–187; t á ž :  Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků 19. století. In: Bůh 
a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha 2003, s. 72–83; t á ž : 
Chvála deníků a dopisů. In: Osobní deník a korespondence – snaha o prezentaci, autoreflexi 
nebo (proto)literární vyjádření? Pardubice 2004, s. 21–31; t á ž :  Reflexe identity v ženských 
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důležitějších znaků, který je nutné mít vždy na zřeteli, je ovšem skutečnost, 
že v žádném případě není pramenem objektivním. Za autorkou či autorem 
pozorovanými a následně popsanými skutečnostmi se skrývá zcela osobní 
prožívání, individuální výběr. Deník nenabízí onu snadno uchopitelnou 
minulou objektivní realitu, ale spíše průnik dějů a událostí do vlastního 
života, který může být vnímán jen a pouze tvůrcem samotným. Netvoří tak 
obraz skutečného světa, ale je jen osobní zprávou o tom, jakým způsobem 
autor právě v daný okamžik vnímá svět kolem sebe. V případě mladých 
dívek, které psávaly svůj deník často pod dohledem dospělého, mohlo jít 
dokonce o záměrné zakrývání nedokonalostí, přehnané zpytování svědomí, 
jen aby dostály svému patřičnému vychování. 

Od konce 18. století si ve středoevropském prostředí vedly deník snad 
všechny urozené dívky.3 Tato činnost patřila k jejich povinnostem alespoň 
do té doby, dokud patřičně nevytříbily svou jazykovou obratnost a stylizaci. 
Zpravidla k večeru mladé slečny usedaly ke svým psacím stolům, pokud 
tak činily méně ochotně, dohlížela na jejich počínání vychovatelka.4 Ačkoliv 
většina dívek ukončila zaznamenávání všedních dnů v okamžiku svých 
zásnub, svatby nebo narození prvního dítěte,5 některé z nich pokračovaly 
nebo se k této činnosti po jistém čase zase vrátily. Všechny šlechtičny si své 
sociální postavení uvědomovaly, přesto se v jejich denících většinou nepíše 
o politickém životě a hospodářských poměrech šlechty či o jejím kulturním 
významu. Deníky aristokratek jsou však ideálním prostředkem k objevování 
vnitřního světa této společensky a kulturně vysoce angažované sociální 
skupiny, neboť právě ženy byly těmi, kdo měl k soukromé sféře života 
19. století nejblíže. Obsahují informace, jež přinášejí trochu jiný pohled 
do šlechtického prostředí. To však neznamená, že deníky urozených dívek 
jsou vždy jen zápisníkem každodenních stále se opakujících povinností, 
rodinných neshod, milostného snění a pravidelných zábav a návštěv. Tyto 
mladé ženy sice žily život zahlcený přísnými pravidly, do svého deníku 

denících 19. století. In: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. 
Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.–24. listopadu 2006 Národním 
archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Praha 2007, s. 157–174. Velmi 
inspirativní pro práci s ženskými osobními dokumenty se ukázala být i edice deníku z pera 
Gabrielly ze Schwarzenbergu: L e n d e r o v á ,  Milena –  P l š k o v á ,  Jarmila (edd.): 
Gabriella ze Schwarzenbergu. Krátká cesta životem a Evropou. Dolní Břežany 2006. Samozřejmě 
nejen Milena Lenderová se zabývá tematikou osobního deníku jako historického pramene. 
Poněkud jiný, ovšem neméně zajímavý pohled na tuto problematiku nabídl například Jiří 
C i e s l a r :  Hlas deníku. Praha 2002. Článek Jana R a n d á k a :  Životní světy, paměti 
a jejich interpretace. In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006 s. 79–89, pak 
otevřel velmi komplikovanou otázku, nakolik jsou deníky a paměti pro historika skutečným 
pramenem a nakolik je z nich pramen teprve vytvářen. Deníkové záznamy se mimo jiné staly 
též předmětem řady diplomových prací. 
3 L e n d e r o v á ,  M.: Dívčí a ženský deník – zárodečná literární forma? In: Ztěžklá 
křídla snů. Ženy v české literatuře. Praha 2004, s. 9. 
4 T á ž :  Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků, s. 74. 
5 T á ž :  Ženské deníky jako pramen k poznání, s. 40. 
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si však někdy odvážily zapsat i vlastní city, myšlenky a názory o světě či 
svém vlastenectví. Deník jim nabízel prostor pro hledání vlastní identity.6

Příklady mladých šlechtičen – deníky Bedřišky Dubské, Anny 
Lobkowiczové a Giselly Pálffyové

Tři urozené dívky, hraběnka Bedřiška Dubská (1829–1895), princezna 
Anna Lobkowiczová (1847–1934) a hraběnka Gisella Pálffyová (1854–1947), 
jejichž osobní deníky pomohou poodhalit oponu mnoha rozličných životních 
světů mladých šlechtičen, přišly na svět v průběhu několika desetiletí 19. 
století. Hraběnka Bedřiška se narodila do řad staré šlechtické rodiny Dub-
ských z Třebomyslic, konkrétně do větve usedlé v moravských Zdislavicích, 
a byla jedinou vlastní sestrou svérázné a významné literární osobnosti Marie 
Dubské, provdané von Ebner-Eschenbach.7 Bledé stránky deníku hraběnky 
Bedřišky Dubské z let 1847 až 1848 zřejmě nejsou prvním písemným poči-
nem tohoto druhu, který mladá dívka za svůj dosavadní život sepsala. V její 
pozůstalosti se ovšem dochoval jen jeden jediný, nyní zmiňovaný osobní 
zápisník, jenž je navíc poněkud atypickým příkladem ženského šlechtického 
deníku. Jeho hlavním předmětem je totiž seznámení a následný průběh 
známosti s hrabětem Augustem Leopoldem Kinským,8 Bedřiščiným bu-
doucím manželem, a pramen vznikl díky ryze osobní potřebě vyzpovídat se 
z citového strádání. Urozená slečna se ve svých zápisech věnuje povětšinou 
pouze dnům, které průběh platonického vztahu a námluv nějak ovlivnily. 
Hraběnka ve svém líčení událostí a nálad často používá dlouhých, téměř až 
melodramatických souvětí a často si hraje s metaforami.

Princezna Anna spatřila světlo světa jako čtvrté a poslední dítě Ludvíka 
Karla z Lobkowicz9 a Leopoldiny, rozené kněžny z Liechtensteina,10 a své 

6 Podrobněji L e n d e r o v á ,  M.: Reflexe identity v ženských denících 19. století, 
s. 157–174. 
7 Výjimečná německy píšící literátka Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), která 
si v roce 1848 vzala svého vlastního bratrance Mořice (1815–1898), obohatila románovou 
i povídkovou tvorbu a dočkala se ocenění už za svého života. Její morálně povzbudivé 
a soucitné příběhy nacházely ve své době takový ohlas, že v roce 1899 jí byl jako jediné 
ženě udělen záslužný kříž za umění a vědu. Podrobněji např. M u n z a r ,  Jiří: Marie von 
Ebner-Eschenbach. Velká moravská spisovatelka německého jazyka. Brno 2003. 
8 August Leopold Kinský z Vchynic a Tetova (1817–1891), bývalý nadporučík husarů 
a později císařský komoří, se s Bedřiškou Dubskou oženil 16. září 1848 ve Vídni. Po svém star-
ším bratru Karlovi (1831–1856) zdědil panství Sloup a v roce 1888 koupil navíc statek Lešná 
v podhůří moravsko-slezských Beskyd, kde žil společně se svou ženou a čtyřmi dětmi. Podrobněji 
např. M ž y k o v á ,  Marie: Bůh, čest a vlast – Kinských ze zámku Lešná. Praha 2005.
9 Otec Anny Lobkowiczové, Ludvík Jan Karel z Lobkowicz (1807–1882), sloužil dlou-
há léta v armádě a za svého života byl majitelem Velkého Meziříčí, Zhoře a Fryšavy (dnes 
Břežany) na Moravě.
10 Leopoldina kněžna z Liechtensteina (1815–1899) porodila Ludvíku Karlovi celkem 
čtyři děti, Ludoviku (1838–1907), Rudolfa (1840–1908), Ludvíka Leopolda (1843–1868) 
a Annu (1847–1934). 
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dětství i dospívání prožila na cestách mezi Břežany, Aschachem v Horním 
Rakousku a Vídní. Anna Lobkowiczová založila svůj první osobní deník 
jako jedenáctiletá v roce 1858. Stalo se tak s největší pravděpodobností 
na nátlak matky či vychovatelky. Tento skromný písemný počin dospívající 
princezny je tak, na rozdíl od deníku hraběnky Bedřišky Dubské, typickou 
ukázkou dívčího deníku 19. století. Anna si jej vedla od ledna do listopadu 
1858, ve studii však byl použit i její druhý a zřejmě poslední dochovaný 
osobní deník z let 1861 až 1863.

Rodina hraběnky Giselly patřila k nejvýznamnějším a nejstarším 
uherským rodům. Mladá šlechtična pocházela z nejpočetněji zastoupené 
červenokamenské větve, jejím otcem byl hrabě Mořic Pálffy,11 uherský 
místodržitel a svého času jeden z nejmocnějších mužů Uherska, jenž se 
svými nejbližšími sídlil většinu roku ve Smolenicích. Deník hraběnky Giselly 
Pálffyové z roku 1872 je rovněž skromným dokladem života mladé aristo-
kratky, která na jeho stránkách neuvádí žádní osobní motiv založení, ani 
není jisté, zda se jedná o její první zápisník, ačkoliv se v rodinném archivu 
Dubských ze Zdislavic dochoval pouze jediný. Díky pečlivé periodicitě lze 
však soudit, že pro hraběnku byla „očista duše“ stále ještě nucenou po-
vinností. Vždyť psát deník, tříbit si tak stylistické dovednosti a reflektovat 
okolní svět, patřilo k nezbytným úkolům téměř všech mladých šlechtičen 
19. století. Gisellin osobní deník je ovšem poněkud nevšední tím, že do něj 
zachycovala své zážitky a postřehy i její tehdy dvacetiletá sestra Irma.12 
V průběhu čtyř měsíců, během nichž zápisy vznikaly, Irma psala do sestřina 
deníku šestadvacetkrát, zjevně nepravidelně a s přibývajícím datem stále 
častěji. Důvody, proč se sestry v psaní jednoho deníku takřka střídaly, mohly 
být různé, jedním z nich se stala například Gisellina zdravotní indispozice. 

11 Mořic Pálffy (1812–1897) patřil k nejvlivnějším členům svého rodu. Zasáhl do vysoké 
politiky na pozici uherského místodržitele, kterou získal v roce 1861, a svoje schopnosti 
využil i v armádě, kde dosáhl hodnosti podmaršála. Od mládí se projevoval jako konzer-
vativně smýšlející muž a neoblomný stoupenec habsburského domu. Po odchodu z funkce 
místodržitele působil jistý čas na zemském vojenském velitelství v Brně. Ve výslužbě se pak 
věnoval hospodaření na smolenickém panství. Podrobněji H u p k o ,  Daniel: Gróf Móric 
Pálfi. Vojensko-politický profil aristokrata. Vojenská história 15, 2011, č. 2, s. 20–32.
12 Irma Pálffyová (1852–1930) byla nejstarší dcerou hraběte Mořice Pálffyho (1812–1897) 
a jeho ženy Pavlíny, rozené hraběnky Wilczekové (1829–1894). Irma zůstala celý život 
neprovdána a po rozvodu svého bratra Jana Pálffyho (1857–1934) s hraběnkou Alžbětou 
Schlippenbachovou (1872–1938) se starala o jeho domácnost i syna. Velmi zaníceně se vě-
novala dobročinnosti a během první světové války se zapojila do péče o raněné. Podrobněji 
H u p k o ,  Daniel –  J a n á č k o v á ,  Ivana –  T i h á n y i ,  Jozef: Koniec starých čias. 
Poslední Pálfiovci na hrade Červený Kameň 1848–1948. Komárno 2011.
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Svět aristokratické výchovy

Zásady tradičního a specifického životního stylu aristokracie rakous-
kého císařství byly mladým šlechtičnám vštěpovány již od velmi raného 
věku. Byla to především matka, kdo se stal zodpovědným za to, aby z dívky 
vyrostla ušlechtilá a reprezentativní slečna uplatnitelná na sňatkovém trhu. 
Jejím úkolem bylo předat dceři všechny potřebné vědomosti týkající se 
vedení domu, vštípit jí základní mravní a náboženské principy, vypěstovat 
u ní vytříbené charakterové vlastnosti, které byly považovány u dívek 
19. století za nezbytné.13 Za pomoci přísné výchovy se z malých urozených 
děvčátek měly stát vzdělané kultivované ženy, tiché a skromné a přitom 
patřičně vědomé si svého původu, společenského postavení a z nich vy-
plývajících povinností vůči rodině a rodu. Prohřešky proti všem dobrým 
dívčím mravům se nekompromisně trestaly. Třeba jen nemístná upovídanost 
byla důvodem k ostrému napomenutí, které si od své matky Leopoldiny 
vysloužila teprve jedenáctiletá princezna Anna Lobkowiczová. V dětském 
svědomí mladé šlechtičny zanechal tento incident provinilý stín. Ačkoliv 
se princezna v osobním deníku snažila obhájit své vystupování, nakonec 
přeci jen přiznala, že se ten den chovala skutečně nepatřičně.14 Zásadním 
důvodem této horoucí kajícnosti však byla spíše skutečnost, že deníková 
psaní pravidelně kontrolovala buď sama matka nebo vychovatelka.

Již ve 2. polovině 18. století se mateřství pod vlivem francouzského 
filozofa Jeana Jacquese Rousseaua sice stalo společenskou hodnotou 
a pomalu se vytvářel onen známý model ženy jako dobré manželky, hos-
podyně a matky, ve šlechtickém prostředí však nebyl vzor této obětavé, 
všudypřítomné a milující bytosti vždy bezprostřední.15 Šlechtična se už 
brzy po porodu vracela zpět do společnosti, neboť musela plnit svou roli 
hostitelky, a reprezentovat tak svého manžela, na ustavičnou péči o děti jí 
tudíž nezbývalo dostatečné množství času. I mezi konzervativními šlechtič-
nami 19. století však existovaly výjimky. Zastánkyní nového stylu mateřství 
byla podle Mileny Lenderové už Pavlína ze Schwarzenbergu,16 jež dokonce 
své mladší děti sama odkojila a živě se zajímala o životosprávu rodiček. 

13 Správně vychovaná mladá žena se měla honosit podle slov některých současníků sed-
mi panenskými P, tedy pokorou, pobožností, počestností, pracovitostí, přívětivostí, pěkností 
a peněžitostí. Podrobněji J a n d a ,  Jan: Sedmero panenských P. České Budějovice 19082.
14 Moravský zemský archiv v Brně (dále MZA), G 393 Rodinný archiv (dále RA) Harrachů 
Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobkowiczové, zápis ze 7. března 1858.
15 Podrobněji např. T i n k o v á ,  Daniela: „Oddělené sféry“ – tradiční polarita nebo dědictví 
19. století?  In: 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha 2008, 
s. 458–478. 
16 Pavlína kněžna ze Schwarzenbergu (1774–1810) byla ženou knížete Josefa Jana Ne-
pomuka ze Schwarzenbergu (1769–1833) a matkou deseti dětí. Zemřela tragicky při požáru 
v průběhu plesu pořádaného v Paříži na počest sňatku Napoleona Bonaparta s rakouskou 
arcivévodkyní Marií Louisou. Podrobněji L e n d e r o v á ,  M.: Tragický bál. Život a smrt 
Pavlíny ze Schwarzenbergu. Praha 2004. 
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Příkladem může být i nevlastní matka Bedřišky Dubské, Xaverina, rozená 
hraběnka Kolowrat-Krakowská,17 která byla podle Bedřišky údajně i celé 
dny zaměstnána péčí o svého právě narozeného syna Jindřicha.18

Své místo v aristokratické domácnosti měly chůvy a guvernantky, 
kterými se stávaly zpravidla neprovdané slečny středních či vyšších vrstev, 
jimž se dostalo patřičného soukromého vzdělání. Malé šlechtičny jim moh-
ly být svěřeny již od věku tří let.19 Ve Smolenicích i na pobytu ve Vídni 
přebývala s rodinou Pálffyových a především s dětmi slečna Marie, jež se 
mnohdy stávala předmětem rozpustilých žertů a her. Třebaže hraběnce 
Giselle bylo v té době už sedmnáct let, stále byla jejich nadšeným aktivním 
účastníkem. Na 1. dubna roku 1872 si mladá hraběnka spolu se svými 
několika sourozenci připravila pro slečnu Marii opravdu perný program. 
Hned ráno ji děti úspěšně přesvědčily, že její oblíbený kohout bažanta 
malajského, kterého dostala darem, je nemocný a vlastnoručně začaly sná-
šet do kuchyně koření, slaninu a olej, aby tak přichystaly suroviny k jeho 
upečení. Že jde o pouhý vtip, prozradily své těžce zkoušené vychovatelce 
až na nádvoří během nemilosrdné přípravy na popravu vzácného kohouta. 
Téhož dne odpoledne Gisellin starší bratr Josef20 sepsal navíc ještě falešný 
dopis, jenž uvrhl už tak vyděšenou slečnu Marii do domnění, že se pro ni 
její matka snaží najít novou práci. Podle slov mladé hraběnky se dětem 
podařily skutečně povedené žerty, ovšem zda byla jejich vychovatelka 
stejného názoru, to již do svého deníku nenapsala.21 

Chůvy a guvernantky měla za svého života jistě i hraběnka Bedřiška 
Dubská. Nejvíce o nich ovšem prozradila Bedřiščina daleko známější sestra 
Marie, jež ve svých tiskem vydaných pamětech vzpomněla na celou řadu 
chův a vychovatelek, které se v jejich domě ve Zdislavicích vystřídaly. Ně-
které z nich sestry společně vroucně milovaly, jiné by nejraději vymazaly 
ze svých vzpomínek. Zvlášť významně do životů sester Dubských zasáhly 
dvě české chůvy, Josefa Navrátilová, zvaná Pepinka, jež dětem názorně 
vštěpovala první morální zásady a kvůli jejímuž pozdějšímu odchodu 
Bedřiška proplakala noc, a Anička, nezapomenutelná vypravěčka pohádek.22

17 Hraběnka Xaverina Dubská, rozená Kolowrat-Krakowská (1808–1857) se stala čtvrtou 
a poslední ženou hraběte Františka Dubského (1784–1873) a porodila mu dvě děti, dceru 
Julii (1841–1914) a syna Jindřicha (1847–1927).
18 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, 
zápis z 8. srpna 1847.
19 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 82.
20 Josef František Pálffy (1853–1920) byl nejstarším synem hraběte Mořice Pálffyho. 
Během svého života procestoval Arabský poloostrov, Etiopii i Súdán a zúčastnil se expedice 
na severní pól.
21 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy, zápis 
z 1. dubna 1872. 
22 Podrobněji E b n e r - E s c h e n b a c h ,  Marie von: Má dětská léta. Životopisné črty. 
Brno 2005.
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Každodenní výchovný program býval pro dívky často velmi náročný, 
mělo se jim dostat širokého vzdělání v přísně katolickém duchu.23 V jejich 
výchově byl kladem důraz na celou řadu disciplín, zejména na množství 
humanitních oborů včetně historie, literatury a dějin umění, dále na země-
pis, základy matematiky a přírodních věd, estetickou výchovu; do rodiny 
navíc docházeli učitelé hudby, tance či kreslení.24 Bedřiška Dubská a její 
sestra braly hodiny tance, kreslení a klavíru, a to i při pobytu ve Vídni. 
Marie v pamětech sebekriticky připustila, že Bedřiška byla snad ve všech 
zmíněných disciplínách půvabnější a talentovanější než ona.25 Gisella Pál-
ffyová hrála pravidelně na klavír a zpívala, a přestože Anna Lobkowiczová 
své jistě toho času probíhající vzdělání v dochovaných osobních pramenech 
nijak nekomentovala, bezesporu se učila podobným dovednostem. 

Také důkladná jazyková průprava byla samozřejmostí. Aristokra-
tické děti 19. století vyrůstaly stále v bilingvním francouzsko-německém 
prostředí a často ovládaly i řadu dalších jazyků.26 Francouzština zůstala 
v 19. století stratifikačním faktorem, podle Radmily Slabákové šlo o tzv. 
„socio-jazykovou bariéru“ mezi aristokracií a ostatními vrstvami společnosti. 
Právě šlechtičny hojně využívaly ke komunikaci francouzský jazyk, neboť 
to byly ony, kterým připadl úkol předat základní normy chování další ge-
neraci.27 Tradici francouzských guvernantek v aristokratických rodinách 
nepřerušila ani náhle vzedmutá vlna frankofobie na počátku 19. století.28 
Urozené dívky často při psaní korespondence či osobních deníků používaly 
pro zachycení pocitu či situace zřejmě výstižnějších francouzských frází, 
mnohdy sepisovaly celé cizojazyčné pasáže bez zvláštního vysvětlení, snad 
jen pro procvičení gramatiky. Hraběnka Bedřiška některé strany svého 
deníku nadepsala francouzsky psanými citáty. Svou první francouzskou 
guvernantku dostaly sestry Dubské, když bylo Bedřišce šest a Marii pět 
let. Mademoiselle Hélène dívky zakrátko naučila základům francouzského 
jazyka. Zůstala s rodinou sice pouhé dva roky, ale podle Marie byla jednou 
z nejlepších učitelek, které ke své výchově získaly.29 Ač se v rodině Dub-
ských běžně mluvilo německy, výchovou se tak dívky naučily francouzštině 
a díky svým chůvám rozuměly i českému jazyku. Princezna Anna již jako 
malá dívenka svou francouzštinu velmi pečlivě trénovala. Dokladem této 
skutečnosti jsou dodnes její osobní deníky, v nichž sepisovala dlouhá po-

23 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 82.
24 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má..., s. 50.
25 Podrobněji E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta.
26 L e n d e r o v á ,  Milena –  R ý d l ,  Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století. 
Praha 2006, s. 189.
27 S l a b á k o v á ,  R.: „Il est ‚Höchst Zeit‘“ aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Mo-
ravě v 19. století? In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 21. 
ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 8.–10. března 2001. Praha 2002, s. 114.
28 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století. Praha 1999, s. 52.
29 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 34.
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jednání pouze ve francouzštině.30 V rodině Giselly Pálffyové se hovořilo 
německy a maďarsky, se svojí babičkou Wilczekovou hraběnka komuniko-
vala francouzsky a lze předpokládat i její konverzační znalost angličtiny.31 

Na péči chův a guvernantek často navazovala ještě klášterní škola, 
která zůstávala součástí privilegovaného dívčího vzdělání až do 20. století, 
a představovala jakýsi druhý stupeň ve výchově mladých aristokratek.32 
Hraběnka Gisella Pálffyová podobný ústav prokazatelně navštěvovala.33 
Pobyt v klášteře, který většinou trval dva až čtyři roky, mohl být pro Gi-
sellinu rodinu velmi nákladný.

Ženy šlechtického původu si však ani s podobnou průpravou nemohly 
vystačit, pokud chtěly v budoucnosti svou rodinu patřičně reprezentovat. 
Prvořadým cílem zůstala výchova k pracovitosti.34 I když se předpokládalo, 
ba bylo pro udržení rodových tradic zcela nutné, aby si urozená slečna 
po sňatku zachovala životní standart, musely i bohaté nevěsty umět šít, 
vyšívat, vyznat se v základech vaření a dohlédnout na sloužící personál. 
Praktické dovednosti a obratnost dívky zvyšovaly její přitažlivost.35 Ještě 
před svými osmnáctými narozeninami začala hraběnka Gisella Pálffyová 
brát hodiny kuchařského umění. Zdá se, že zpočátku trávila v kuchyni 
každé dopoledne a podle slov sestry Irmy ji tato práce zřejmě velmi ba-
vila.36 Hraběnka Bedřiška toužila být především „dobrou přítelkyní v domě, 
kterou jiní rádi navštíví“.37 Její sestra Marie v pamětech vzpomněla, že se 
společně učily plést, což tehdy považovala za ponižující.38 K dovednému 
hospodaření s penězi byly dívky mnohdy vedeny postupným přidělováním 
malých finančních obnosů, což doporučovaly i některé pedagogické příruč-
ky určené vychovatelům šlechtické mládeže.39 Den před svými jedenáctými 
narozeninami roku 1858 dostala princezna Anna od rodičů ke své potřebě 
peněžitý dar ve výši tří zlatých. Tuto částku přivítala s úlevou, neboť byla 

30 MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobko-
wiczové, zápis z 12. října 1862.
31 H u p k o ,  Daniel: Smolenické panstvo počas vlastníctva červenokamenskej línie Pálfiovcov. 
Gróf Móric Pálfi a jeho rodina. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda. Trnava 2008, s. 55. 
32 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 51.
33 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy zápisy 
ze 2. února 1872.
34 L e n d e r o v á ,  M. –  R ý d l ,  K.: Radostné dětství, s. 252.
35 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě, s. 50.
36 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy, zápisy 
z března 1872.
37 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, 
zápis z 8. srpna 1847.
38 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 35.
39 P a v l a t o v á ,  L u d m i l a :  Pravidla šlechtické výchovy na konci 18. a na začátku 
19. století. In: Studie k sociálním dějinám 19. století / Studien zur Sozialgeschichte des 19. 
Jahrhunderts 7/1, 1997, s. 63.
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údajně „ve velké finanční tísni“.40 Skrovné kapesné získávaly vždy prvního 
dne v měsíci i Bedřiška a Marie, musely z něj však hradit péči o chudé 
nebo nakoupit drobné dárky domácímu personálu k jmeninám.41 Dívky 
se tak zároveň učily filantropii, jež byla spolu s hlubokým křesťanským 
přesvědčením dalším fenoménem ženského světa 19. století. 

Díky systematickému tříbení charakterových vlastností a utužování 
mnohých vědomostí měly z urozených dívek vyrůst na svou dobu výjimečně 
vzdělané, zbožné a kultivované ženy, schopné sečtělých úvah a diskusí. 
Avšak i přes tak svědomitou a finančně nákladnou péči, která byla vzdělání 
každé aristokratické dívky věnována, se v rakouském šlechtickém prostře-
dí tradičně dbalo i na to, aby dívčiny znalosti nebyly příliš rozsáhlé. Její 
doménou měla stále zůstávat rodina a náboženství.42 Takový model doma 
hospodařící a milující ženy měl ale i svou odvrácenou stránku. Žena, která 
nemohla vykonávat žádnou smysluplnou či produktivní práci a k tomu 
většinu starosti o domácnost přenechávala služebnictvu, byla odsouzena 
trávit svůj volný čas v podstatě jen četbou, procházkami, divadlem, kon-
certy a formálními návštěvami. Stala se, jak píše Daniela Tinková, pouhým 
„ornamentálním statusovým objektem“.43

Svět víry a dobročinnosti 

Patriarchální péče hluboko zakotvila nejen v mentalitě žen ze šlech-
tických rodů, ale byla přirozenou součástí životního stylu aristokracie 
vůbec. Zůstávala úzce svázána se šlechtickým smyslem pro čest, morálku 
a velkorysost. Příslušníci vysoké společnosti se podíleli na činnosti řady 
dobročinných organizací, zřizovali fondy, zapojovali se do nejrůznější péče 
o chudé či jinak potřebné.44 Odměnou za projevené dobrodiní pak měla 
být šlechtě „kolektivní paměť“.45 Nejen v 19. století byly urozené dívky 
vedeny k charitativní činnosti názorným příkladem svých matek a prohlíd-
kou dobročinných ústavů.46 

Upřímné zanícení pro dobročinnost vycházelo u šlechtičen každého 
věku z věrné oddanosti katolické víře, která představovala pevný systém 
hodnot, mravní východisko korigující životní stanoviska a jednání. Hluboká 
zbožnost ostatně patřila neodmyslitelně ke světu šlechtičen narozených 

40 MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobko-
wiczové, zápis ze 4. dubna 1858.
41 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 117.
42 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě, s. 48–49.
43 T i n k o v á ,  D.: „Oddělené sféry“, s. 468.
44 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 70. 
45 S l a b á k o v á ,  R.: Šlechtic. Příklad Alfonse hraběte Mensdorff-Pouilly. In: Fasora, L. – 
Hanuš, J. – Malíř, J. (edd.): Člověk na Moravě v 19. století. Brno 2008, s. 358.
46 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 213.
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v habsburské monarchii už od posledních desetiletí 18. století. Matka byla 
tou první, kdo učil dívky modlitbě, základy věrouky pak do rodin přichá-
zel vyučovat kněz. Často měla na utužení postojů vliv i tradiční výchova 
v klášterní škole.47 Jak dokládají písemné prameny osobní povahy, mladé 
šlechtičny se svými slovy i myšlenkami obracely k Bohu velmi vroucně 
a velmi často. Modlily se za zdraví svých blízkých, za ukončení rozličných 
trápení, děkovaly za přízeň, svou rodinu, původ i třeba jen za to, že mohly 
jít do divadla. Spoléhaly, chválily nebo se tázaly na další osud. Opravdu 
hluboká víra byla zakořeněna, zdá se, v duši mladičké Anny Lobkowiczové. 
Kázání, která slyšela z úst kněze při osobním rozhovoru nebo na mši, i její 
myšlenky, jež tyto proslovy vyvolaly, plní většinu stran jejích dochovaných 
deníků. Otázkou ovšem zůstává, jak hluboká ve skutečnosti byla Annina 
zbožnost, její touha přiblížit se Bohu, vzdorovat „shnilým“ pozemským 
pocitům, být lepší a oddanější, a především jak moc do konstrukce vět 
prezentujících myšlenky a postoje tehdy jedenáctileté šlechtičny zasáhla 
pevná ruka někoho dospělejšího.

Rodinný svět všedních dnů 

Důsledkem vykázání ženy do uzavřené soukromé sféry rodiny 
a domácnosti se podle názoru některých badatelů v průběhu 19. století 
prohloubily intimní rodinné vztahy a citové vazby mezi rodiči a dětmi.48 
Rodina se podle všeho stala emocionálním místem. Lékařská, pedagogická 
i krásná literatura upevnily konstrukt milující matky a zároveň i přetrvá-
vající povědomí o pokorné úctě dětí k dospělým. Ona láska a poslušnost 
vůči nejbližším také stále patřily do křesťanského mravního kodexu.49 
Právě rodiče a sourozenci, případně i nejbližší přítelkyně, byli zpravidla 
těmi nejdůležitějšími, kdo urozenou dívku obklopoval už od jejího rané-
ho věku. Zůstávali vždy na blízku, byli těmi, kdo ulevil trápení, kdo byl 
příčinou dívčina hlubokého sebezpytu či se stal spoluviníkem v rozpustilé 
hře. Významnou oporou se stala dívkám rodina i během období dospívání, 
plného pocitů stísněné nejistoty.  

Prostředí šlechty bylo typické složitým navazováním příbuzenských 
vztahů a manželství bylo tradičně uzavíráno s cílem založení a udržení 
„domu“.50 Rodinná situace hraběnky Bedřišky Dubské by se proto mohla 
zdát být více než složitá, neboť ona a její sestra Marie byly ještě velmi malé, 
když přišly o svou vlastní matku. Otec, hrabě František Josef Dubský,51 se 

47 T á ž :  Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků 19. století, s. 75.
48 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 165.
49 Tamtéž, s. 165. 
50 S l a b á k o v á ,  R.: Rodina a její hodnota u rakousko-české aristokracie, s. 276.
51 František Josef Dubský (1784–1873) se aktivně účastnil napoleonských válek, 
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pak oženil ještě dvakrát, zvlášť jeho poslední žena Xaverina hraběnka Ko-
lowrat-Krakowská zanechala na Bedřiščině mladší sestře hluboký dojem. Je 
zřejmé, že Xaverinino postavení nevlastní matky již několika Františkových 
dětí nebylo záviděníhodné: „První pocit, který v nás maminka Xaverina vzbu-
dila, byl velký soucit. Často jsme ji nacházeli v slzách. Trpěla steskem po domově 
a nesnázemi svého postavení. Být rázem obdařena pěti dětmi, být čtvrtou manželkou 
postaršího, jí téměř cizího muže, být v prostředí, které jí vším, na co se podívala, 
připomínalo její předchůdkyně, […] to nebylo vždy jednoduché.“  52 Xaverina si 
přes všechny útrapy nakonec přeci jen dokázala získat srdce svých vyvdaných 
dětí. Osmnáctiletá Bedřiška hledala útěchu pro svou sklíčenou a rozháranou 
duši, jež trpěla odmlčením nápadníka hraběte Augusta Kinského, právě 
v důvěrných rozhovorech se svou nevlastní matkou.53 

Domácnost a rodinné prostředí sice platilo za výhradní doménu ženy, 
ale vedl ji muž coby hlava rodiny.54 Od malička byl všem aristokratickým 
dětem vštěpován až téměř nábožný respekt k otci, většinou výrazně staršímu 
než matka, jemuž náleželo právo na klid a odpočinek a z jehož autority šel 
strach. Překročit práh tatínkova pokoje bylo pro dítě někdy zkouškou od-
hodlanosti a odvahy. Občas však byla otcovská příkrost jen postojem, jímž 
živitel vyhověl předepsanému modelu, který se stal v průběhu 19. století už 
opomíjeným přežitkem.55 Mnozí otcové se naopak netajili sympatiemi ke svým 
potomkům. Nejvíce informací o vztahu k otci opět prozradila mladá hraběnka 
Dubská a její sestra. Obě dívky, Bedřiška i Marie, vyrostly ze strachu z otce, 
jenž se často podvoloval výbuchům vzteku, ačkoliv byl podle spisovatelky 
„v hloubi duše předobrý“.56 Autoritativní a zřejmě i lehce cholerický František 
Josef Dubský měl však zejména pro Bedřišku skrytou slabost.57 Ta k němu 
chovala bezmeznou úctu a vážila si jej jako dobrého rádce.58 

Nejen k rodičům či vychovatelkám si mladé šlechtičny za svůj za-
tím krátký život vytvořily citovou náklonnost, byť byla často zachycena 
a projevována formou dobových klišé. Velmi dobrý vztah, jak se zdá, 
měla hraběnka Gisella Pálffyová se svou sestrou Irmou, jež byla během 
zimního pobytu rodiny ve Vídni v roce 1872 velmi nemocná, dlouho se 
ze své choroby zotavovala a Gisella často seděla u jejího lůžka a dělala jí 

po ukončení bojů se dal roku 1816 penzionovat a vstoupil do dvorských služeb jako tajný 
rada. V roce 1834 byl povýšen do hraběcího stavu.
52 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 99.
53 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, 
zápis ze 17. srpna 1847.
54 L e n d e r o v á ,  M.: Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu 19. století. 
Studie k sociálním dějinám 19. století / Studien zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts 
7/1, 1997, s. 33.
55 L e n d e r o v á ,  M. –  R ý d l ,  K.: Radostné dětství, s. 153.
56 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 26.
57 Tamtéž, s. 18–19.
58 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, 
zápis z 23. května 1848.
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společnost.59 I na svého staršího bratra Josefa, řečeného Jozsiho, hraběnka 
pamatuje. Byl jí společníkem při hrách, zimním bruslení na ledě, během 
lovu nebo jen při pozorování divoké zvěře. Se všemi svými sourozenci si 
blaženě užívala výlety, procházky ve vysokém sněhu, sbírání fosilií mušlí 
a šneků v kamenném lomu při oslavách patnáctých narozenin bratra Han-
siho60 či velké hledání vajec v pokojích smolenického kaštela o velikonoční 
neděli.61 Téměř jako hrdinu a vzor ctnosti a odvahy popisovala svého bratra 
princezna Anna Lobkowiczová.62 Ostatně není se čemu divit, její bratr 
Rudolf 63 byl o celých sedm let starší, působil v armádě a jeho služba jej 
už v nízkém věku zavedla do bojů v severní Itálii. Mladá šlechtična sotva 
odrostlá dětským střevícům dokázala vyjádřit lásku k nejbližším také 
při projevech soustrasti s Annou z Liechtensteina, jíž zemřel v listopadu 
1858 otec,64 nutno podotknout, že tak činila z dnešního pohledu velmi 
emotivním způsobem: „Šťastná Fanny zemřela ještě před svým rodičem, kéž 
by tomu také se mnou tak bylo: je špatné se za něco takového modlit, ale chtěla 
bych to, neboť si to tak velmi vroucně přeji. Myslím na to celé dny, sama bych 
nechtěla přežít své sourozence a slečnu [vychovatelku, pozn. aut.], jsou všichni 
tak dobří […].“  65 Bezmeznou důvěru dívky chovaly i ve své blízké přátele, 
respektive přítelkyně. Svou „věrnou duši“ měly snad všechny mladé šlech-
tičny.66 Jedenáctiletá Anna Lobkowiczová často uvažovala nad tím, zda je 
její přátelská náklonnost k vrstevnicím Wilmě a Gabriele67 také stejnou 
mírou opětována. Ačkoliv velmi ocenila, že jí Wilma předčítala při návštěvě 
ze svého deníku, což se mladé slečně zdálo zcela nezvyklé, často o svých 
vlastnostech hodných sympatií sebekriticky pochybovala: „[…] přece často 
věřím, že mne nemají rádi, je to přeci hloupé, ale ne vždy jsou ke mně všichni 

59 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy, zápis 
z 20. února 1872.
60 V rodinném kruhu se Janu Nepomuku Pálffymu (1857–1934) neříkalo jinak než Hansi. 
61 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy.
62 MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobko-
wiczové, zápis z 3. ledna 1858.
63 Rudolf Ferdinand Lobkowicz (1840–1908) zdědil po svém otci moravský statek Velké 
Meziříčí. Většinu svého života sloužil v armádě, jako důstojník bojoval v roce 1859 v severní 
Itálii, později působil krátce ve vojenských funkcích v Čechách a nakonec se naturalizoval 
v Uhrách. Získal četná vojenská vyznamenání. Ačkoliv byl ženat, potomstva se nedočkal 
a vlastnictví Velkého Meziříčí přešlo po jeho smrti na syna princezny Anny, provdané  
z Harrachu. 
64 Anna se konkrétně zmiňuje o Aloisovi II. Josefu z Liechtensteina (1796–1858), jeho 
zemřelé dceři Františce Marii (1841–1858) a dceři Anně (1846–1924).
65 „Die glückliche Fanny ist noch vor ihre Eltern gestorben, wenn es nur auch bei mir so wäre: 
es ist schlecht darum zu bethen aber ich möchte sehr, denn ich wünsche es gar so innigst. Ich denke 
alle Tage oft daran, selbst meine Geschwister und Fräulein möchte ich nicht überleben, sie sind 
alle so gut […].“ MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny 
Lobkowiczové, zápis ze 14. listopadu 1858.
66 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 167.
67 Pravděpodobně jde o Wilhelminu Hompesch-Bollheimovou (1844–1880) a Gabrielu 
Fürstenbergovou (1844–1930).
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příjemní a laskaví […]. Ačkoliv mám veselý charakter, jsem přesto nejednou 
smutná, melancholická, bez jediného soudného důvodu […].“  68

Všední život urozených slečen se řídil přesným programem výchovy, 
tradičním způsobem trávení volného času a důstojným dodržováním šlech-
tického životního stylu. Snad ani nepřekvapí, že některé dospívající dívky 
snadno propadaly trudomyslnosti, nudě či depresivním náladám. Pocity 
štěstí a souznění v mysli hraběnky Bedřišky byly často nahrazovány zdáním 
zoufalé osamělosti: „[…] co mi ale nejvíce ubližuje, je ta velká samota, kterou 
cítím. Jsem tak sama všude, kam přijdu. Sestra je snoubenka […] a mně je její 
štěstí příliš svaté, příliš radostné, než abych jej měla rušit. […] Matka tráví své 
dny s malým [nedávno narozeným Jindřichem Dubským, pozn. aut.], otec je 
zaměstnán svými obchody. Nemají žádný čas darovat mi onen důvěrný rozhovor, 
jenž duši posiluje […].“  69 Podobným chmurám ovšem mladá aristokratka 
podléhala především proto, že se její vyvolený, již zmíněný hrabě August 
Kinský, neprezentoval jako příkladný nápadník a nechával ji dlouho čekat 
ve skličující nejistotě. 

Velký svět společenský

„V zimě roku 1847 jsem šla poprvé do velkého světa. Měla jsem se zúčast-
nit asi již dříve některých plesů, ale nikdy jsem pro ně nenalezla tolik nadšení, 
jak jsem snila. Proto byl můj první krok do světa doprovázen velkou stísněností 
a úzkostlivým pocitem. Jak příjemně jsem byla tím zahájením překvapena, velmi 
mnoho jsem tančila, našla si v salonech dobré přítelkyně a bavila se z celého 
srdce.“  70

V životě každé mladé šlechtičny jednou nastal čas opustit zdi rodin-
ného sídla a nechat se oslnit okázalým a elegantním leskem společenských 
setkání privilegovaných vrstev. Jakmile dívka poprvé rozepjala svá pečlivě 
pěstěná křídla a vylétla za tónů vídeňského valčíku do onoho velkého světa, 

68 „[…] doch glaube ich oft sie haben mich nicht gerne, es ist doch dumm, weil sie nicht immer 
gefällig und freundlich für mich sind […]. Obwohl ich einen lustigen Charakter habe, bin ich doch 
öfters traurig, melancholisch ohne einen rechten Grund zu haben […].“ MZA, G 393 RA Harrachů 
Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobkowiczové, zápis ze 14. listopadu 1858.
69 „[…] was mich aber am meister Kränk ist die so große Einsamkeit die ich fühle. Ich bin so 
allein überall, wohin ich komm. Die Schwester ist Braut […] und mir ist ihr Glück zu heilig zu 
erfreulich als daß ich es stören sollte. […] Die Mutter bringt ihre Tage mit den Kleinen zu, der Vater 
ist mit seinen Geschäften beschäftigt. Sie haben mir keine Zeit zu jenen vertraulichen Gesprechen zu 
schenken die die Seele stärken […].“ MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, 
deník Bedřišky Dubské, zápis z 8. srpna 1847. 
70 „Im Winter des Jahres 1847 trat ich das erste Mal in die grosse Welt. Ich hatte wohl schon 
früher einige Bälle mitgemacht, aber nie so viel Freuden daran gefunden als ich mir es traumte. 
Darum war mein ersten Schritt in die Welt mit grossen Bangigkeit und ängstlichen Gefühl begleitet. 
Wie freundlich wurde ich mit der Aufnahme die mir wurde überrascht, ich tanzte sehr viel, fand gute 
Freundinen in der Salons und unterhielt mich von ganzen Herzen.“ MZA, G 366 RA Dubských 
Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, zápis k úvodu roku 1847. 
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nikdy už nemohla najít cestu zpátky. Stejně jako pro hraběnku Bedřišku 
Dubskou i pro ostatní ženy a dívky ze šlechtických rodů se stalo první 
uvedení do společnosti dlouho očekávanou příležitostí konečně zúročit 
nabyté vzdělání a zušlechtěný charakter. 

Koloběh rozličných povinností, výchovných lekcí a všedních volno-
časových aktivit zůstal v případě aristokratek svázán strukturou roku, která 
byla poplatná svéráznému životnímu stylu. Letní a podzimní měsíce vysoká 
šlechta trávila, pokud jí to čas a povinnosti dovolily, na svých venkovských 
sídlech, pořádala hony, malá setkání, někdy se cestovalo za příbuznými 
či do lázeňských měst. S novým rokem začínala společenská sezóna, jež 
vrcholila na přelomu ledna a února a mohla končit až v dubnu. Tehdy se ra-
kouská šlechta sjížděla do velkých center monarchie a jejich městské paláce 
a byty se staly středem společenského dění.71 V případě šlechtických rodů, 
jež vlastnily statky především na Moravě, hrála podstatnou roli blízkost 
Vídně, v níž se kulturní život během 19. století dočkal své největší slávy. 
Tamější aristokratická kultura byla hluboce katolická, ale zároveň smyslná 
a estetická, inspirovaná především architekturou, hudbou a divadlem.72 Zde 
prožívala masopust rodina Bedřišky Dubské, která se každou zimu stěhovala 
do domu, jemuž se říkalo U Tří havranů na náměstí zvaném tehdy Haar-
markt (dnes Rotenturmstrasse).73 Stejně tak sem přijížděla za příbuznými 
princezna Anna Lobkowiczová a ze Smolenic hraběnka Gisella Pálffyová.

Skutečný společenský život mladé aristokratky začal až s jejím ofi-
ciálním představením u dvora, zpravidla ve věku šestnácti let, na dvorském 
bále.74 Tato významná událost neponechala chladnou snad žádnou z mla-
dých dívek. Gisella Pálffyová se svého „ze všech nejprvnějšího bálu“ zúčastnila 
v sedmnácti letech 1. února 1872.75 O sedm let mladší Anna Lobkowiczová 
pohnutě komentovala jedny ze svých prvních dětských plesů.76 V devíti 
dnech stačila teprve jedenáctiletá princezna navštívit ve Vídni hned čtyři 
podobné společenské události, například v domě Černínů či u uherské 
rodiny Festetics, přičemž potěšena byla především proto, že během tanců 
„nezůstala vůbec sedět“.77 V roce 1847 byly oficiálními listinami připuštěny 
ke dvoru také sestry Dubské.78 Pro, v této souvislosti již zmiňovanou, Bed-
řišku Dubskou se stal jeden z prvních plesů takříkajíc osudovým, neboť 
tehdy udělala dojem na svého budoucího manžela. 

71 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 112.
72 S c h o r s k e ,  Carl E.: Vídeň na přelomu století. Brno 2000, s. 27–28.
73 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 11.
74 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 208.
75 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy, zápis 
z 1. února 1872.
76 L e n d e r o v á ,  M.: A ptáš se, knížko má…, s. 208.
77 MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobko-
wiczové, zápis z 21. února 1858.
78 Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), Velkostatek Lešná, inv. č. 5 a 6, kart. 1.
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Prožít zimní sezónu ve Vídni znamenalo pro mladou aristokratku 
absolvovat často velmi náročný a vyčerpávající denní program. Dívky sto-
lovaly při společenských „déjeuner“ (obědech) či pozdních „souper“ (ve-
čeřích),79 během dne se pořádaly výlety a chodilo se na přátelské návštěvy. 
Večery mladé slečny protančily pod dohledem matek, tetiček či gardedam 
na velkolepých bálech, navštěvovaly divadla a koncerty nebo se oddávaly 
konverzaci v salonech svých příbuzných a rodinných přátel, přičemž se 
často přecházelo z jednoho domu do druhého.80 Spoustu času zabrala 
dívkám i samotná příprava na návštěvu jednotlivých společenských večerů. 
Jen málo dnů tak zůstávalo vyhrazeno prostému odpočinku, obyčejným 
promenádám nebo nákupům. Hraběnka Gisella Pálffyová se na svou první 
vídeňskou plesovou sezónu vydala s rodinou brzy ráno 24. ledna 1872 
po rozsáhlých několikadenních přípravách. Domů se Pálffyovi vrátili až 
někdy mezi 20. a 24. březnem. Po tyto dva měsíce bydlela sedmnáctiletá 
urozená slečna s příbuznými pravděpodobně v domě svého strýce Hanse 
Wilczeka81 na Herrengasse,82 a mnoho času trávila nejen s matkou Paulinou 
a sestrou Irmou, ale i s ostatními příbuznými, především ženského pohlaví. 
Urozené dámy podnikaly i přijímaly řadu návštěv, množství „commissionen“ 
(nákupů), procházely se po Ringstraße, jezdily na výlety do Kalksburgu 
a Prátru či se vydávaly na cestu ke švadleně nechat si zhotovit nákladné 
toalety pro některý z nadcházejících honosných společenských večerů. Ani 
při tak náročném programu se nezapomínalo na dívčino vzdělání, hraběnka 
Gisella brala ve Vídni přinejmenším hodiny zpěvu. Během sezóny navštívila 
mladá aristokratka uherského původu asi čtrnáct plesů a společenských ve-
čerů, při nichž zúročila své znalosti nabyté v tanečních lekcích. Byla pozvána 
například do domu rodiny Novikoffů, Trauttmannsdorfů, Schwarzenbergů, 
Andrássyů či Potockých, kde se tančil nejen tehdy velmi oblíbený valčík, ale 
i čtverylka a cotillion. Zcela běžně se tamější společnost rozcházela během 
druhé až čtvrté hodiny ráno, což následující den nutilo zatím ponocování 
nepřivyklou dívku vyspávat mnohdy až do poledne. Velkou pozornost 
věnovala většina urozených dívek, Gisellu nevyjímaje, svým tanečním part-
nerům a od nich získaným „bouquets“. Pečlivě si vedly své taneční pořádky, 
do nichž zapisovaly, kolikrát se jim mladík k tanci zadal, od toho se pak 
totiž leckdy mohly odvíjet námluvy spějící k uzavření tolik vytouženého 
sňatku.83 Tak tomu bylo právě v případě Bedřišky Dubské, která „svého 
vyvoleného tanečníka“ potkala již v roce 1847: „Příliš rychle pominul pro mne 
tak šťastný masopust. Přišel jeho poslední den a taneční veselí se mělo skončit 

79 L e n d e r o v á ,  Milena –  D o u š o v á ,  Hana –  J i r á n e k ,  Tomáš: Dějiny 
každodennosti „dlouhého“ 19. století. Díl 1. Dějiny hmotné kultury. Pardubice 2001, s. 135.
80 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě, s. 171.
81 Johann Nepomuk Wilczek (1837–1922), bratr Giselliny matky Pauliny, podnikatel 
a mecenáš expedice na Severní pól v letech 1872–1874.
82 H u p k o ,  D. –  J a n á č k o v á ,  I. –  T i h á n y i ,  J.: Koniec starých čias, s. 173.
83 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě, s. 180.
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u knížete Liechtensteina. Bál byl neskutečně skvostný, jen ty chvíle moc rychle 
uplynuly, brzy měla udeřit dvanáctá hodina a všechno vzájemně vířilo a tančilo, 
jen aby žádná minuta drahocenného času nebyla ztracena. Právě jsem chtěla se 
svým tanečníkem spěchat pryč, když hrabě Kinský […] stál prosebně přede mnou. 
Slíbila jsem mu další a následující tanec v tanečním pořádku. Sotva jsem byla 
zpět na svém místě, když mne hrabě na mé slovo upomenul […], s vřelou radostí 
jsem jej následovala a měla jen jedno přání, aby ten tanec nikdy neskončil.“  84 
Ani hraběnka Gisella neměla nouzi o nápadníky. Na jednom z bálů mladé 
šlechtičně věnoval hrabě Dominik Hardegg85 balíček, ve kterém spočívala 
umně zhotovená drobná zelená peněženka s motýlky a monogramem.

Pokud mladou hraběnku Pállfyovou nezaměstnala účast na důležitém 
bále, trávila večer v salonech rodinných známých či příbuzných a v di-
vadlech. Za dobu svého pobytu ve Vídni navštívila Gisella v doprovodu 
některého z příbuzných celkem dvanáct divadelních či koncertních před-
stavení, ponejvíce v Burgtheater, ale i v méně navštěvovaném Strampfer-
-Theater. Snad nejvíce se jí líbily divadelní hry, u kterých „se mohla ze srdce 
zasmát“. Když bylo hraběnce Bedřišce deset a její sestře Marii devět let, 
také již čas od času zavítaly na nějaké divadelní představení. Ostatně jejich 
otec František Dubský považoval divadlo, zejména vídeňské Burgtheater, 
za významného prostředníka vzdělání. Mnohé inscenace natolik pohltily 
tvořivou fantazii malé Marie, že se jala vynalézat vlastní divadelní impro-
vizace, kterých se Bedřiška často zúčastňovala jako představitelka některé 
z rolí.86 Návštěvu divadla měla v oblibě zřejmě i Anna Lobkowiczová: 
„Bože, žádala jsem tě, abych dnes mohla jít do divadla, a Ty jsi mi to dovolil; 
ó jak jsem Ti vděčná! Ó jak jsi ke mně přívětivý!“  87

Svět šlechtických salonů

Setkávání v salonech a na letních šlechtických sídlech představovalo 
vůbec nejjednodušší a nejzákladnější formu sociability a tvořilo jednu 

84 „Der für mich so glückliche Fasching verging nur zu schnell, der letzte Tag desselben kam 
und man sollte die Tanzunterhaltung  bei Fürst Liechtenstein beschliessen. Der Ball war unendlich 
brilland nur zu schnell flohen die Stunden, bald sollte die an diesen Tag so gefürchtete 12 Stunde 
schlagen und alles wirbelte und tanzte durch einander um keine Minute der kostbaren Zeit zu 
verlieren. Eben wollte ich mit meinen Tänzer, davon eilen als Graf Kinsky […] bittend vor mir 
stand ich versprach ihm die nächste und folgte meinen Tänzer in die Steihen. Doch kaum war ich 
an meinen Platz zurück gekehrt als der Graf mich an meinen Wort mahrend […], ich folgte ihm mit 
umzer Freude und hatte nur einen Wunsch des der Tanz niemals ende.“ MZA, G 366 RA Dubských 
Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, zápis k úvodu roku 1847.
85 Dominik Hardegg (1846–1924) byl rakouský politik a statkář.
86 E b n e r - E s c h e n b a c h ,  M. von: Má dětská léta, s. 28 a 78–79.
87 „Gott ich habe Dich gebethen, daß ich Heute in das Theater gehen könne, und Du hast es mir 
erlaubt; o wie ich Dir dankbar! O wie Du gutig für mich bist!“ MZA, G 393 RA Harrachů Velké 
Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobkowiczové, zápis ze 7. ledna 1858.
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z podstatných součástí společenského vyžití mladých šlechtičen. Hlavním 
předmětem zábavy urozených dam trávících čas v salonech byly především 
společenské rozhovory, k jejichž častým tématům patřily rodinné záležitosti, 
nemoci či náhlá úmrtí někoho z přátel či příbuzných a zejména zásnuby 
a sňatky. Tato vzájemná setkání tehdy totiž představovala v podstatě 
jakýsi nepostradatelný „sňatkový trh“.88 Ve šlechtických salonech se také 
často provozovala hudba a divadlo. Podobná představení si aristokraté 
v 19. století ponejvíce obstarávali sami nebo za asistence svých učitelů.89 

U příležitosti narozenin vychovatelky slečny Marie uspořádala ve Smole-
nicích hraběnka Gisella se svými sourozenci malý koncert, při němž však 
děti improvizovaně hrály na hudební nástroje „z poklic a kastrolů“.90 Méně 
náročným druhem zábavy pak byly různé hádanky, slovní hříčky, ale i hraní 
karet, především whistu a taroků,91 kterým se s oblibou věnovala naopak 
princezna Lobkowiczová se svými malými přítelkyněmi.92 

V prostředí vyšších vrstev se v případě vzájemných setkání a kon-
verzace kladl důraz na přísná pravidla společenské výchovy, s nimiž byli 
všichni členové urozených rodů seznamováni již během nejútlejšího mládí. 
Kánony této specifické výchovy zahrnovaly běžné vystupování ve formě 
zdravení, oslovování, stolování či chování na ulici.93 Na zdvořilé způsoby 
mladých šlechtických dívek se dbalo především, neboť to byly právě 
šlechtičny, jež se stávaly od poloviny 19. století duší zábav a salonů první 
společnosti.94 Hraběnka Gisella se v průběhu své první vídeňské plesové 
sezóny setkala během společenských večerů s arcivévodou Ludvíkem 
Viktorem Habsbursko-Lotrinským95 či Jiřím V. Hannoverským96 a jeho 
potomky. Právě při této významné příležitosti se vlastním přičiněním 
dostala do rozpaků: „Bylo pro nás velkou ctí, že si nás obě [také sestru Irmu, 
pozn. aut.] nechal představit hannoverský král.97 Konverzace začala docela 
dobře, jen jsme se dopustily neobratnosti, místo Veličenstvem jsme jej nazvaly 

88 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 113.
89 Tamtéž, s. 113.
90 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, deník Giselly Pálffy, zápis 
z 19. ledna 1872.
91 B e z e c n ý ,  Z.: Příliš uzavřená společnost, s. 114.
92 MZA, G 393 RA Harrachů Velké Meziříčí, inv. č. 396, kart. 19, deník Anny Lobko-
wiczové, zápis ze 7. ledna 1858.
93 L e n d e r o v á ,  Milena –  J i r á n e k ,  Tomáš –  M a c k o v á ,  Marie: Z dějin 
české každodennosti. Život v 19. století. Praha 2009, s. 303–304.
94 K proměnám vybraného dívčího chování podrobněji např. P o d l i p s k á ,  Sofie: 
Atom z dějin mravů. Kalendář paní a dívek českých 7, 1894, s. 107–112.
95 Ludvík Viktor Habsbursko-Lotrinský (1842–1919) byl rakouským arcivévodou, 
nejmladším synem arcivévody Františka Karla (1802–1878) a Žofie Bavorské (1805–1872), 
bratrem rakouského císaře Františka Josefa I. (1830–1916).
96 Jiří V. Hannoverský (1819–1878) byl synem a dědicem hannoverského krále Arnošta 
Augusta I. (1771–1851) a sám byl hannoverským králem v letech 1851 až 1866.
97 V roce 1872 bylo Hannoverské království již celých šest let připojeno k Prusku, hra-
běnka přesto omylem Jiřího V. nazvala králem a jeho syna korunním princem.
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Královskou výsostí […].“  98 Podle další Giselliny výpovědi se král tomuto 
společenskému faux pas jen shovívavě zasmál, ovšem sestry později dostaly 
od příbuzných náležitě vyčiněno.

Svět urozené nevěsty

Na míře pozornosti, které aristokratka dosáhla během společenské 
sezóny, mohl záviset její nadcházející život. Podoba budoucnosti šlechtické 
dívky měla totiž v průběhu celého 19. století v podstatě jen tři možnosti. 
Vedle sňatku či vstupu do řádu existovala i reálná možnost, že zůstane 
takříkajíc „na ocet“, neprovdanou stárnoucí ženou, příbuznou, kterou nikdo 
nechce. Tomu měla zabránit především obratná orientace na „sňatkovém 
trhu“. Ostatně první přehled o možné nabídce potencionálních budoucích 
partnerů svých dcer mohly cílevědomé matky získat už během dětských 
plesů, tzv. „kinderbálů“.99 Po samotném uvedení do společnosti bylo na-
nejvýš žádoucí, aby dívka ukončila hledání svého manžela během druhé 
až třetí plesové sezóny.100 S každou další se její šance na uplatnění mezi 
stále novou a dravou konkurencí velmi rychle snižovala. Situace byla o to 
složitější, že na rozdíl od jiných sociálních vrstev společnosti byla v případě 
vysoké aristokracie otázka výběru partnera záležitostí celé rodiny, neboť 
nerovnocenný sňatek zůstával pro historickou šlechtu stále nepřijatelný.101 
Manželství mělo garantovat jméno, čest, symbolický kapitál rodiny, větve 
i celé sociální skupiny. Představa, že i v polovině 19. století byly aristokratické 
sňatky pouze domluvené, že při vytváření nové rodiny hrálo hlavní roli jen 
věno, vliv a bohatství rodičů budoucího partnera, je však historickým klišé.102 
Několikrát již byla zmíněna citová náklonnost Bedřišky Dubské k hraběti 
Augustu Kinskému. Pokusme se tedy nyní tento příběh podrobněji přiblížit.

Na některém ze svých prvních společenských večerů se teprve osm-
náctiletá hraběnka Dubská seznámila s třicetiletým hrabětem Kinským, toho 
času nadporučíkem husarů pobývajícím se svou vojenskou posádkou právě 
ve Vídni. Zdá se, že sympatie byly už od počátku vzájemné. Hrabě často žá-
dal o místo v dívčině tanečním pořádku, vyhledával její přítomnost v divadle 
a choval se velmi pozorně při návštěvě v domě jejích rodičů. Způsob myšle-
ní, jednání a někdy až příliš přehnanou senzitivitu dospívajících dívek velmi 
věrohodně potvrzují Bedřiščiny vlastní zápisy pocházející právě z doby, 

98 „Es wurde uns die grosse Ehre erwiesen dass sich der König von Hannover uns beiden vor-
stellen liess die conversation ging ganz gut nur begangen wir die Ungeschicklichkeit ihn Königliche 
Hoheit statt Majestät zu sagen […].“ MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 214, kart. 31, 
deník Giselly Pálffy, zápis ze 7. února 1872.
99 L e n d e r o v á ,  M.: K hříchu i k modlitbě, s. 74–78.
100 Např. S v ě t l á ,  Karolina: Upomínky. Praha 19408, s. 116.
101 B e z e c n ý ,  Z.: Sňatky české šlechty, s. 89. 
102 S l a b á k o v á ,  R.: Rodina a její hodnota, s. 277. 
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kdy se s hrabětem Kinským seznámila. Hraběnka v nich mimo jiné dojatě 
vzpomínala (přibližně na sedmi hustě popsaných stránkách) na společnou 
procházku po louce a s ní spojené hledání čtyřlistého jetele nebo na téměř 
intimní příhodu u jídelního stolu, kdy se August omylem, avšak dlouze, 
dotknul její ruky, což se stalo, podle dívčiných slov, „úplně poprvé v jejím 
životě“. Více mladá hraběnka k upadnutí do stavu zamilovanosti nepotřebo-
vala: „Neopomenul žádnou pozornost, žádnou lichotku, aby mne potěšil, aby mé 
srdce získal. Ach nevěděl, jak velmi se mu to již podařilo, jak šťastná jsem byla, 
když přišel, a jak teskně mi bylo, když jsem jej neviděla.“  103 Poněvadž hrabě 
August probudil v Bedřišce naději na blízký sňatek, způsob jeho námluv 
však neodpovídal dobovému úzu chování zodpovědného nápadníka, trpěla 
mladá šlechtična proměnlivými náladami a příznaky svého „onemocnění“. 
Často podléhala mdlobám či bolestem hlavy, melancholické a zkroušené 
pocity střídaly přívaly dokonalého štěstí a blaženosti: „[…] neví, jak moc 
jsem pro to trpěla, jaká touha často naplňuje mé srdce, jak úzkostně, jak strašlivě 
úzkostně mi často je. Kdyby věděl, kdyby se dověděl, kolik jsem kvůli jeho lásce 
snášela, pevně věřím, že by mi takovou bolest nikdy nezpůsobil.“  104 V naplnění 
své zpočátku „jisté záležitosti“ přestávala hraběnka nakonec úplně doufat.

Zdali byl hrabě Kinský jen příliš nerozvážný, zaměstnávaly jej po-
vinnosti u armády či si nebyl jist souhlasem svých příbuzných, nelze říci. 
Je však zřejmé, že váhavostí a neschopností vyjádřit své úmysly nejen 
proměnil Bedřiščin „mladý život v bolestnou a úzkostnou epochu“, ale dostal 
se do nepřízně i u jejích rodičů, kteří dokonce striktně zavrhli další Kin-
ského návštěvy ve svém domě ve Zdislavicích. František Dubský důrazně 
nabádal svou dceru, aby všem slovům hraběte nevěřila a uvědomila si, že 
„ženy se od cesty pravdy vždy lehce vzdálí“. 

Kinského chování bylo zřejmě pro celou rodinu velmi ponižující, dle 
slov Bedřišky si o její situaci vyprávěli všichni v okolí. Dívčina nevlastní 
matka Xaverina dokonce nařídila, aby Kinskému poslala zpět malou blíže 
nespecifikovanou osobní památku, kterou jí hrabě věnoval. Situací zkrou-
šená hraběnka tak skutečně učinila, nicméně obratem a zcela v tajnosti jí 
její nerozhodný milovník zaslal jiný předmět jako důkaz své náklonnosti. 
Sám odmítl vrátit Bedřiščinu háčkovanou peněženku. To uvrhlo mladou 
slečnu opět do nejistých úvah a nadějných očekávání. Nakonec měl tento 
krátký romantický příběh přeci jen šťastný konec, neboť August Kinský se 
5. června roku 1848 konečně odhodlal a požádal rodiče hraběnky Bedřišky 

103 „Er unterließ keine Aufmerksamkeit keine Galanterie um mich zu erfreuen um mein Herz 
zu gewinnen. Ach wuste er nicht wie sehr es ihm schon gelungen war, wie glücklich ich war wenn 
er kam, und wie bange mir es war wenn ich ihm nicht gesehen hatte.“ MZA, G 366 RA Dubských 
Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, zápis k úvodu roku 1847.
104 „[…] er weiß nicht wie viel ich darum leide welche Sehnsucht oft mein Herz erfüllt wie 
bange wie schrecklich bange mir oft ist. Wenn er es wuste, wenn er erfahren wie viel ich um seine 
Liebe gelitten habe er hätte nie das glaube ich fest mir solcher Schmerz gemacht.“ MZA, G 366  
RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, zápis ze 17. srpna 1847.
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o její ruku. Jejich svatební obřad proběhl 16. září 1848 ve Vídni,105 poté 
co byl hrabě Kinský zproštěn vojenské služby.106 Zda však spolu August 
a Bedřiška žili nadále šťastně a spokojeně, může odhalit jen podrobnější 
průzkum archivních pramenů. 

Svět za hranicemi i uvnitř – reflexe politického, kulturního 
a národnostního dění

Lékařské výzkumy, filozofické teorie i sama autorita Písma udržovaly 
ve společnosti 19. století představu, že žena je bytostí převážně privát-
ní sféry a není schopna soustředění a reflexe.107 Navzdory veškerému 
konzervativnímu přesvědčení si však dívky a ženy uvědomovaly změny 
procházející napříč společností, ba co víc, jejich postavení, ideje, vlastní 
identita i ony samy ve své individualitě se vyvíjely spolu s ní. Byly svědky-
němi technických objevů, dramatických revolucí a pádů dynastií, po celý 
život se jim před očima rodil nový moderní svět. V případě urozených 
žen není třeba o vědomí stavovské příslušnosti, historickém i politickém 
povědomí vůbec pochybovat. Jejich výchovou získané vlastnosti a vědo-
mosti jim zajistily sebedůvěru potřebnou alespoň pro základní orientaci 
ve světě rozprostírajícím se za hranicemi jejich rodného panství. Hraběnka 
Bedřiška Dubská mimo jiné zažila zlomový revoluční rok 1848. Jediný 
osobní deník, který se v její pozůstalosti dochoval, tento čas zachycuje. 
Také Bedřiška, zmítaná po většinu času svými niternými trápeními, chápala 
výjimečnost a přelomový charakter probíhajících událostí, i když asi ještě 
nemohla tušit, jaký dopad budou mít v konečném důsledku na rakouskou 
společnost a zejména na samotnou šlechtu. K vystupňování politického 
napětí v habsburské monarchii sice došlo až v březnu 1848, přesto si již 
o tři měsíce dříve, v době zahájení plesové sezóny, hraběnka pozname-
nala krátkou větu, zcela vystihující primární oblast zájmu osmnáctileté 
šlechtičny: „Je tak málo tance letos ve Vídni, zemský sněm přivábil více pánů 
do Preßburgu.“  108 Později si však stále vyhrocenější situace vynutila i její 
soustředěnou pozornost. Dne 28. března, celých patnáct dní po prvním 
střetnutí vídeňského obyvatelstva s ozbrojenou mocí, kdy na ulicích vyrostly 
barikády a kancléř Metternich zažíval poslední hodiny své vládní kariéry, 

105 Rodokmen Dubských, http://patricus.info/Rodokmeny/Dubsky.txt, citováno 14. února 
2012. 
106 ZAO, Velkostatek Lešná, inv. č. 7, kart. 1.
107 Podrobněji např. T i n k o v á ,  D.: Věčně nemocná žena. Žena a mateřství v lékařském 
myšlení na prahu moderní doby. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 1, s. 7–11; L e n d e -
r o v á ,  M.: Normy ženského chování a jejich proměny, s. 29–43.
108 „Es sind so wenig Tanzen heuer in Wien, den Landtag in Preßburg lockt die Herren mehr 
an.“ MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, zápis 
ze 7. ledna 1848.
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hraběnka stále zůstávala u svých příbuzných v hlavním městě: „Kde jsou ty 
hezké přívětivé časy, kdy jsem myslela na plesové parádění a zábavu? Jak moc se 
doba změnila. Jak neklidně vypadá svět. Všechno je otřesené, rozčílené, jen úzkost 
a strach při pohledu do budoucnosti. Ó hezký překrásný klide, kam jsi zmizel? 
Teď teprve se pozná, jaké to je, v tak strašných, pohnutých časech žít, teď teprve 
je vyměřeno, co jsme v oblažujícím míru ztratili. […] Mohla bych hodně mluvit 
o uplynulém potěšení a zábavě, které jsem si v průběhu masopustu užívala, ale 
nynější nálada poskytuje tak málo důvodů k tak veselým a úsměvným scénám, 
že by mne stálo skutečné úsilí, kdybych sem měla zanést hlavní momenty svého 
brilantního masopustu. Ostatně ke svému ospravedlnění chci říci, že nejsem při 
nynějších poměrech věcí tak melancholická. Ačkoliv shledávám nevhodným pro 
děvče mého věku hovořit o politice a státním převratu, považovala jsem právě 
za směšně smutné a namáhavé kráčet okolo všech členů rodiny sálem a přitom 
vidět jen neštěstí a smutek z budoucnosti […].“  109 S rodinou se mladá hraběnka 
vrátila ten rok z Vídně 10. května a vyhnula se tak dalším nepokojům, jež 
propukly o pět dní později. Sama chápala tuto skutečnost jako šťastnou 
náhodu, velmi se však strachovala o životy blízkých, které opustila. Bedřiška 
Dubská prožívala se značným rozčílením všechny příchozí zprávy z hlavního 
města, ale za „navěky nesmazatelnou hanbu“ považovala především skuteč-
nost, že rakouský císař „musel hledat klid daleko od Vídně“.110 Následující dny 
hraběnku Dubskou ukolébaly do smírného poklidu, a zatímco se 26. května 
po dlouhém čase opět setkala se svým zbožňovaným hrabětem Kinským 
a prožívala „neskutečně šťastné hodiny“, ve Vídni po vlně lidových bouří 
revoluce nadobro zvítězila. Zpráva o této události dorazila do Zdislavic až 
29. května a svou vehemencí potlačila všechno dívčino právě probuzené 
štěstí – a to především proto, že Kinskému hrozilo okamžité převelení. 
Poněvadž však k jeho odjezdu nakonec nedošlo, mohl se hrabě zavázat 
nikoliv k obraně rakouské vlasti, nýbrž k manželství.

109 „Wo sind die schönen freundlichen Zeiten wo ich an Bälle Putz und Unterhaltungen dachte? 
Wie sehr haben sich die Zeiten verändert. Wie stürmisch sieht es in der Welt aus. Alles ist bestürzt, 
verstimmt, nur bang und ängstlich sieht man den Zukunft entgegen. O schöner herrlichen Friede, 
wohin bist du geschwunden? Jetzt erst da man es kennen lernt, was es ist in so furchtbar bewegten 
Zeiten zu leben jetzt erst ist es zu bemessen was wir an den beseligenden Frieden verloren. […] Ich 
könnte viel über vergangene Freuden und Unterhaltungen sprechen die ich im Laufe des Faschings 
genoß, aber die jetzige Stimmung gibt so wenig Anlaß zu so heitere und fröhlichene Bildene, daß es 
mir wirklich mühe kosten würde alle haupt Momente meines brillanten Faschings heraus zufinden. 
Übriges will ich zu meinen Rechtfertigung sagen, daß ich nicht etwa melancolisch neben den jetzigen 
Zustand den Dinge bin. Denn so sehr ich es unpassend finde für ein Mädchen meinen Jahr über 
Politique und Staatsumwälzungen zu sprächen, fände ich es eben so lächerlich betrübt und mühselig 
allen Angehörigen zur Saal umher zu wandeln und nur Unheil und Jammer aus der Zukunft entge-
gen sehen […].“ MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky 
Dubské, zápis z 28. března 1848.
110 MZA, G 366 RA Dubských Zdislavice, inv. č. 895, kart. 69, deník Bedřišky Dubské, 
zápis z 22. května 1848.
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Závěrem 

Proces modernizace v 19. století rozbouřil politický, hospodářský 
i kulturní svět nejen střední Evropy. Od základu se zcela změnil pohled 
člověka na prostorovou a časovou realitu, na mravní i materiální hodno-
ty a každodenní život. Důsledky tohoto procesu zasáhly všechny vrstvy 
společnosti rakouského císařství, konzervativní a na tradicích lpící šlechtu 
nevyjímaje. Ta byla mimo jiné konfrontována s nezadržitelným nástupem 
nacionalismu a s formováním občanské společnosti, a pokud si chtěla svou 
dosavadní pozici alespoň zčásti udržet i v nadcházejícím čase, musela se 
dynamice doby nutně přizpůsobit. 

Všední den mladé aristokratky zůstal i přes všechny společenské 
změny stále svázán tradiční strukturou šlechtického roku a představou 
o podobě ideální ženy 19. století. Svět kolem ní probíhal v monotónně se 
opakujících rituálech, s nimiž byla seznámena již v raném dětství a které 
pak sama vyznávala, dodržovala a nakonec jejich zachování vyžadovala 
i po svých dětech. Urozenou ženou se žádná z mladých dívek nenarodila, 
brzy se jí však stala pomocí systému pečlivé výchovy. Dívka či žena první 
společnosti byla poměrně solidně vzdělaná, vynikala kulturním a někdy 
i politickým rozhledem, dokázala mluvit několika jazyky, umělecky se 
projevovat. Měla možnost cestovat, navštěvovat současnou divadelní a hu-
dební produkci, setkávat se s vlivnými osobnostmi své doby. V mnohých 
případech se později nenechala svazovat ani mateřstvím. 

Na základě výše uvedeného by se mohlo zdát, že všechny urozené 
dívky se vlastně chovaly, přemýšlely a snily úplně stejně. Tento dojem je 
však zcela nesprávný. Dochované osobní deníky dokazují, že rozdílné cha-
raktery urozených dívek nemohly být ani tou nejpečlivější výchovou a tradicí 
zcela potlačeny. Hraběnka Bedřiška Dubská byla vzorem melancholické 
a romantické dívky. V centru jejího světa spočívala snaha stát se svědomitou 
hospodyní, dobrou manželkou a duchaplnou společnicí. O pouhý rok mladší 
hraběnka Gisella Pálffyová, stále schopná dětinského vtipu a rozpustilosti, se 
až příliš lišila od hluboce zamyšlené a samotou trpící osmnáctileté Bedřišky. 
Prostředí vídeňské plesové sezóny, bály, které navštívila, a tanečníci, kteří 
se upsali jejímu tanečnímu pořádku, to vše splňovalo náročná očekávání 
této dospívající dívky toužící především po zábavě a rozptýlení. Niterné 
pocity smutku a melancholie či nedostatek sebekázně mladou hraběnku 
Pálffyovou rozhodně netrápily. Princezna Anna Lobkowiczová naopak tíhla 
svou duší k zanícenému sebezpytu. Dychtila stát se lepším člověkem, přesto, 
nebo možná právě proto, že jí bylo teprve jedenáct, později patnáct let. 
Hluboce věřící, často kající se dospívající dívka se o své vdavky zatím příliš 
nezajímala. Snažila se studiem řady moralizujících pouček a doporučení 
přizpůsobit vzoru mladé ženy, ve kterou měla vyrůst. Tyto střípky charakterů 
tří urozených mladých dam jsou však jen snadněji poznatelným stínem sku-
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tečnosti. Jisté je, že nikdy nebude možné shrnout samou podstatu mentality 
mladých šlechtičen 19. století, neboť ty byly vždy, navzdory společnému 
systému výchovy, jedinečné, osobité a závislé na mnoha bezprostředních 
vlivech, životních osudech a situacích. Nikdy se je ani prostřednictvím těch 
nejucelenějších osobních deníků a svazků korespondence nepodaří plně 
popsat, natož pochopit. Všechny jejich životní světy se totiž odehrávaly 
v jiném, dávno minulém kulturním prostředí. Tomuto dobovému kontextu 
nemohou badatelé ani přes svou největší snahu nikdy plně porozumět, 
nikdy zcela neproniknou do životního světa kdysi mladých aristokratek. 
Přesto všechno je však pro historickou vědu nesmírně prospěšné dát nejen 
urozeným dívkám jejich vlastní místo v dějinách. 

Die große und die kleine Welt adeliger Fräuleins  
im 19. Jahrhundert 
Ein Einblick in das Leben dreier adeliger junger Damen auf der 
Grundlage ihrer Tagebücher

Drei heranwachsende adelige junge Damen, die ihre Jugend im 19. Jahrhundert ver-
lebten, wurden zu Autorinnen einzigartiger Tagebucheintragungen, die sich in den jeweiligen 
Familienarchiven erhalten haben und so heutigen Forschern interessante Einblicke gewähren. 
Die 18jährige Gräfin Bedřiška Dubská, die elfjährige Prinzessin Anna von Lobkowicz sowie 
die 17jährige Gräfin Gisella Pálffy wurden später gebildete Frauen, Gemahlinnen und Mütter, 
in der Zeit der Entstehung der überlieferten Aufzeichnungen jedoch standen sie noch am 
Beginn ihrer Lebensbahn. Wenngleich die persönlichen Tagebücher dieser jungen Adeligen 
als widersprüchliche und schwer zu definierende Schriftquellen angesehen werden müssen, 
stellen sie auf ihre Art doch eine einzigartige Informationsquelle für die Forschung auf dem 
Feld der Alltags- und Mentalitätsgeschichte der Aristokratie des 19. Jahrhunderts dar. Die 
Tagebücher der Frauen enthalten darüber hinaus häufig Informationen, die sich aus anderen 
Quellen nur sehr schwer gewinnen lassen. Dank dieser persönlichen Eintragungen bietet sich 
zudem ein etwas anderer Blick auf den konservativen Stil des Adels im Kaiserreich Öster-
reich, zudem lässt sich ein wenig die „kleine und die Große Welt“ junger Aristokratinnen 
erhellen. Die erhaltenen Tagebücher der drei erwähnen Adeligen liefern trotz ihrer Kürze 
insgesamt einen farbenreichen Exkurs nicht allein in die Verschiedenartigkeit der Charak-
tere, Mentalitäten und Einstellungen junger Damen jener Zeit, sondern zugleich auch in das 
intime Familienleben bzw. die strenge adelige Erziehung. Sie verdeutlichen die Reflexion der 
Wiener Ballsaison, das Geschehen innerhalb der Salons und Landsitze. In den Tagebüchern 
vermischen sich Wünsche und Gefühle der heranwachsenden jungen Damen, die auch deren 
persönliche Auffassung der politischen bzw. kulturellen Situation nicht außer Acht lassen. Die 
Tagebücher reflektieren so die spezifische Art und Weise des Lebensstils der Aristokratie, der 
durch die subjektiven Eintragungen der jungen Frauen aus alten Adelsgeschlechtern vermittelt 
wird. Sie formen die romantische Vorstellung vom jungen, zerbrechlichen Adelsfräulein des 
19. Jahrhunderts, das sehr gefühlsbetont und passiv reagiert, zu einem anderen, hiervon ein 
wenig abweichenden Bild auf der Grundlage authentischer Aussagen um.
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Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení 
Československé strany lidové v polovině 
třicátých let 20. století*

The negotiations of Jan Šrámek in the Vatican and the position of the Czechoslovak 
People’s Party in the mid-1930’s 

The study focuses on the journey and negotiations of the head of the Czechoslovak 
People’s Party, Jan Šrámek to Rome in the 1930’s analyzing its causes, progress and 
consequences in the political-religious context. Jan Šrámek met with Pope Pius XI on 
January 3, 1935 and was also received by the State Secretary E. Pacelli and high officials 
of the Roman Curia. The available evidence of the Czech and Vatican archives indicates 
that Jan Šrámek as unofficial legate of the Czechoslovak government probably merely 
negotiated a modus vivendi in the Vatican but did not discuss complex contemporary 
problems of political-religious character with the clerical circles. 

Key words: Jan Šrámek, the Vatican, the Catholic Church, the Czechoslovak-Vatican 
relations, the Czechoslovak People’s Party

Nedávno jsme se na stránkách Časopisu Matice moravské zabýva-
li jednáním Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století.1 
Na základě analyzovaných novinových článků, studia pramenů z relevant-
ních archivů (zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí v Praze 
a z Tajného vatikánského archivu v Římě) a literatury jsme došli k závěru, 
že předseda Československé strany lidové, politik a kněz Jan Šrámek 
pobýval v Římě ve 20. letech zřejmě pouze jednou, a to v březnu 1923, 
kdy se zde setkal s vysokými církevními hodnostáři římské kurie (Pietrem 
Gasparrim, Francescem Borgongini-Ducou a Giuseppem Pizzardem) a byl 
osobně přijat papežem Piem XI. Hlavním předmětem společných jednání 
bylo pravděpodobně postavení Československé strany lidové v politickém 
systému republiky, účast kněží v politice a politicko-náboženské poměry 
na Slovensku.

*  Tento text vznikl v rámci projektu OP VK „Rozvoj postdoktorandských pozic na JU“ 
(CZ.1.07/2.3.00/30.0049), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
1 Š m í d ,  Marek: Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století. ČMM 
131, 2012, s. 65–88.
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Předkládaná studie se věnuje dalšímu jednání Jana Šrámka (1870–
1956) ve Vatikánu, k němuž došlo v polovině třicátých let 20. století během 
jeho cesty do Říma na přelomu let 1934/1935, a situaci v Československé 
straně lidové v polovině 30. let. Pokud Šrámkovo jednání se Svatým stolcem 
ve 20. letech představuje poměrně známý fakt, cesta, kterou vykonal o dva-
náct let později, je pro českou historiografii téměř neznámou skutečností. 
Zmíněnou cestu analyzuje pouze český historik Miloš Trapl2 a slovenská 
historička Alena Bartlová.3 Cílem tohoto textu je proto rekonstruovat 
příčiny, průběh a následky Šrámkovy cesty do Říma, analyzovat s kým se 
zde J. Šrámek setkal, o čem a proč s ním hovořil a zjištěné poznatky za-
sadit československého i zahraničního politicko-náboženského kontextu. 
Vycházíme především ze znalosti dokumentů Archivu Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR v Praze, Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze, 
Archivu Národního muzea v Praze, Tajného vatikánského archivu v Římě 
a českých a zahraničních odborných studií k dějinám meziválečné Evropy.

Pokud ve 20. letech existovala snaha českého tisku i samotného Jana 
Šrámka „příliš mnoho o cestě na jih neprozradit“, tato tendence přetrvala 
i ve 30. letech. Na jedné straně tak novinové články o cestách Jana Šrámka 
do Vatikánu téměř mlčí či sdělují pouze minimum potřebných informací, 

2 M. Trapl se Šrámkovou cestou do Říma zabývá ve čtyřech samostatných textech: 
T r a p l ,  Miloš: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 
1918–1938. Praha 1990, s. 124; t ý ž :  Český politický katolicismus v letech 1918–1938. In: 
Český politický katolicismus v letech 1848–2005. Edd. Petr Fiala – Jiří Foral – Karel Konečný 
a kol. Brno 2008, s. 299; t ý ž :  Krize českého politického katolicismu v první polovině třicá-
tých let 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Praha 1981, s. 74; T r a p l , 
Miloš –  K o n e č n ý ,  Karel –  M a r e k ,  Pavel: Politik dobré vůle. Život a dílo msgre 
Jana Šrámka. Praha 2013, s. 240. V prvním textu Trapl uvádí, že J. Šrámek byl v prosinci 
1934 opětovně pozván do Říma, kde „projednal nejzávažnější otázky obnovení vztahů Vatikánu 
a ČSR a základní problémy související s realizací modu vivendi zcela v intencích Benešovy zahra-
niční politiky“ (s. 124). Ve druhé práci byl již autor stručnější: „Nejdůležitějším aktem mezi 
československou vládou a Vatikánem však bylo již v květnu 1935 podepsání závěrečného protokolu 
o delimitaci hranic diecézí (podle Modu vivendi), dohodnuté již předběžně při Šrámkově návštěvě 
v Římě v prosinci 1934“ (s. 299). Třetí text se bezpochyby inspiruje prvním: „V prosinci 1934 
byl J. Šrámek pozván do Říma, kde projednal nejzávažnější otázky obnovení vztahů Vatikánu a ČSR 
a základní problémy související s realizací modu vivendi zcela v intencích Benešovy zahraniční 
politiky“ (s. 74); Trapl zde zdůrazňuje, že J. Šrámek byl přijat na Andělském hradě a obdržel 
další papežské vyznamenání. Čtvrtý text nepřináší ve srovnání s předchozími žádné další 
informace. Domníváme se, že M. Trapl formuluje své závěry na základě dobových novin, 
zejména Lidových novin a Našince, a dostupných českých a moravských archiválií.
3 A. Bartlová zde uvádí, že J. Šrámek odcestoval do Vatikánu na radu svého přítele olo-
mouckého arcibiskupa L. Prečana v lednu 1935, přičemž uvádí, že se tak jednalo o druhou 
Šrámkovu cestu do Věčného města po roce 1918. Mýlí se však v dataci jeho první cesty, kterou 
klade do roku 1926. Cílem cesty do Říma v roce 1935 tak podle A. Bartlové bylo objasnit 
a upřesnit církevním představitelům Svatého stolce některé vnitrostátní církevní otázky, 
zejména záležitosti týkající se sjezdu československých katolíků, modu vivendi a dalších 
důležitých otázek. Šrámkovu misi hodnotí autorka pozitivně. B a r t l o v á ,  Alena: Katolícky 
zjazd – súčasť predvolebnej agitácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pred parlamentnými voľbami 
v roku 1935. In: Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků prof. PhDr. Miloše 
Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám. Edd. Jiří Malíř – Pavel Marek. Brno – Olomouc 2005, 
s. 182.
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na druhé straně jeho cesty za nejvyššími představiteli Svatého stolce glo-
rifikují, neboť přeceňují dobu strávenou v Římě, šíři diskutovaných témat 
či množství osob, s nimiž Šrámek přišel ve Věčném městě do styku. Právě 
ona schematičnost, útržkovitost a skrytost (většina českých deníků o cestě 
nereferovala vůbec) je příčinou mnohých nejasností a nesrovnalostí spoje-
ných s druhou Šrámkovou vatikánskou misí, které se v české historiografii 
dodnes objevují. Současně ani ve vatikánském archivu nemáme ke Šrám-
kově cestě do Říma ve 30. letech 20. století, na rozdíl od jeho cesty v roce 
1923, k dispozici samostatný fascikl dokumentů, a musíme proto pátrat 
v relevantních fasciklech z příslušných let.

V roce 1933 předčasně ukončil svoji československou misi třetí 
apoštolský nuncius v Praze Pietro Ciriaci (1885–1966). Definitivní tečkou 
za jeho působením byly tzv. Pribinovy slavnosti, jež se konaly ve dnech 
13.–15. srpna 1933 v západoslovenské Nitře při příležitosti 1100. výročí 
založení prvního křesťanského kostela knížetem Pribinou. Nad oslavami 
převzala krátce před jejich začátkem patronát československá vláda, změ-
nila složení členů přípravného výboru a vyslala na ně početnou vládní 
delegaci v čele s předsedou vlády Janem Malypetrem (1873–1947), v níž 
byli zastoupeni Milan Hodža (1878–1944), Ivan Dérer (1884–1973), Jan 
Šrámek a další ministři a zástupci vysoké církevní hierarchie, což samozřej-
mě popudilo slovenské představitele tím spíše, že do samotného programu 
oslav vládní činitelé nepřizvali významné slovenské osobnosti autonomis-
tického smýšlení.4 Oslav se kromě stovky tisíc věřících z celého Slovenska 
zúčastnilo i mnoho zástupců politických a církevních kruhů z cizích států, 
prezident republiky T. G. Masaryk (1850–1937) ani apoštolský nuncius 
v Praze P. Ciriaci však do Nitry nedorazili, za což byl zástupce Svatého 
stolce ostře napaden českým tiskem.5 

Nitranské slavnosti měly silný dozvuk nejen v parlamentu, ale rezo-
novaly i na zasedání vlády v září a opakovaně na podzim 1933.6 Ministr 
E. Beneš (1884–1948) se snažil napjaté poměry uklidňovat s ohledem 
na zahraničí a veřejně se od útoků ústředního listu agrární strany Venkov 
distancoval, třebaže kritické články novin neutichly.7 Proti socialistickému 
táboru zvedl svůj hlas rovněž pražský arcibiskup Karel Kašpar, který ra-
zantně protestoval proti urážkám Svatého stolce. Apoštolského nuncia se 

4 M a g d o l e n o v á ,  Alena: Pribinove slávnosti v Nitre roku 1933. In: Slovensko sa 
rodilo v Nitre. K 60. výročiu Pribinových slávností v Nitre roku 1933 a prvému výročiu prijatia 
Ústavy SR. Ed. Stanislav Bajaník. Martin 1993, s. 359.
5 O l i v o v á ,  Věra: Dějiny první republiky. Praha 2000, s. 175; H r a b o v e c ,  Emí-
lia: Pribinove slávnosti v Nitre a vypovedanie nuncia Ciriaciho z Česko-Slovenska 1933. Studia 
Historica Tyrnaviensia 5, 2004, s. 77.
6 Archivio Storico (Historický archiv státního sekretariátu, dále AA. EE. SS.), Roma, 
fondo Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (Svatá Kongregace pro 
mimořádné církevní záležitosti), Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 149, Ciriaci Pizzardovi 
25. září 1933, f. 13–15, resp. Ciriaci Pizzardovi 30. září 1933, f. 29–47.
7 H r a b o v e c ,  E.: Pribinove slávnosti, s. 79.
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11. září zastal slovenský kněz, politik a předseda Slovenské ľudové strany 
Andrej Hlinka (1864–1938), který mu zaslal list, na nějž P. Ciriaci v ná-
valu hořkosti odpověděl: „Zatímco je v Praze Svatý otec přímo nebo v osobě 
svého zástupce urážen způsobem, který opomíjí všechna pravidla mezinárodní 
zdvořilosti, vy, Slováci, jste vysoké autoritě Svatého otce projevili patřičnou 
úctu…“  8 Vláda následně nunciův dopis, jejž považovala za vměšování se 
do vnitřních záležitostí republiky a podporu slovenského autonomismu, 
odsoudila a požádala Svatý stolec o povolání Pietra Ciriaciho do Říma ad 
verbum audiendum, což v podstatě znamenalo jeho pád a ukončení česko-
slovenské mise v říjnu 1933.9 Nitranské slavnosti tak ve svém důsledku při-
spěly k výraznému napětí mezi československou vládou a Svatým stolcem.

Uvnitř Československé strany lidové vrcholily v době Ciriaciho od-
chodu diskuze nad encyklikou papeže Pia XI. (1922–1939) Quadragesimo 
anno (1931).10 Nebyly to však jen teoretické plány, jak přestavět soudobou 
společnost na novém duchovním základě, ale rozpravy měly svůj dopad 
i na praktický život politického katolicismu. Právě úvahy jak dále směřovat 
křesťanskou společnost současně rezonovaly v podotázce jak co nejlépe 
spravovat Československou stranu lidovou. V tom se však lišily představy 
reprezentantů české a moravské části strany, jež vyústily ve vnitrostranický 
svár mezi Janem Šrámkem a Bohumilem Staškem (1886–1948) o vedení 
lidové strany.11 Posledně zmíněný se domníval, že nový stavovský řád, 
postavený na křesťanských ideálech, se nebude zakládat ani na liberali-

8 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., fond Edvard Beneš I, sg. R 365 (Vatikán 
1927–1933), kart. 238, složka 7 (1078); K o v t u n ,  Jiří: Republika v nebezpečném světě. Éra 
prezidenta Masaryka 1918–1935. Praha 2005, s. 737. 
9 Š m í d ,  Marek: Pietro Ciriaci – neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu? 
Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2013, s. 68.
10 Pokud však tato myšlenka uvnitř Československé strany lidové tolik nerezonovala, resp. 
byla tlumena demokratickým, provládním jádrem Šrámkovy skupiny, o to intenzivněji s ní 
vystupovali katoličtí intelektuálové. Intenzita katolických útoků zesílila zejména v době světové 
hospodářské krize. Ve svých názorech na stavovský řád však nebyli katoličtí intelektuálové 
jednotní, nicméně všichni usilovali o tzv. křesťanský stát, který důsledně prosadí křesťanské 
hodnoty. Jejich rozdílné představy však odhalují nejednotnost katolického intelektuálního 
prostředí. Problém celého stavovského řádu vycházel z přílišné obecnosti stavovských zásad 
formulovaných v papežské encyklice. Jejich abstraktnost a neurčitost vedla k tomu, že se 
na ně nadále odvolávaly jak demokraticky, tak autoritativně či totalitně smýšlející intelek-
tuálové a politici, díky čemuž tyto zásady ovlivňovaly celé politické spektrum, od levicových 
revolučních stran až po pravicové autoritativní režimy.
11 Jan Šrámek považoval stavovský stát za hrozbu pro demokracii, přičemž jeho opatrný 
postoj vycházel jak z „pozorování“ ostatních evropských států, které stavovství do svého 
politického systému implementovaly (Mussoliniho Itálie, Dollfussova Rakouska, Salazarova 
Portugalska atd.), tak z detailního studia děl německého reformátora Karla von Vogelsanga, 
jehož spisy utvářely podobu sociálního katolicismu v celé habsburské říši. J. Šrámka však 
Vogelsangův koncept stavovské společnosti – na rozdíl od alternativní koncepce německých 
křesťanských demokratů – nepřesvědčil. Na druhé straně Bohumil Stašek, který měl naopak 
ke Karlu von Vogelsangovi blíže, v encyklice spatřoval posun k nové formě demokracie, a proto 
propagoval myšlenky sociální encykliky o křesťanském hospodářském řádu na stavovském 
základě a podporoval autoritativní formy vládnutí. T r a p l ,  M. –  K o n e č n ý , 
K. –  M a r e k ,  P.: Politik dobré vůle, s. 56–58; Š m í d ,  Marek: Stavovský stát očima 
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smu, ani na socialismu, ale stane se základem pro přestavbu společnosti 
na hierarchickém principu v podobě nové demokracie, která bude synté-
zou autoritativního režimu a stavovského zřízení; tímto směrem chtěl vést 
Československou stranu lidovou.12 

Své hlavní myšlenky představil B. Stašek v dílech Cesta ze světového 
labyrintu (1932), O stavovský stát (1932) a v článcích publikovaných 
na stránkách Lidových listů, přičemž si získal mezi členy strany vlivné 
sympatizanty, např. F. Klimenta (1895–1976), J. Hatláka (1886–1970), 
G. Mazance (1873–1938), V. Myslivce (1875–1934), J. J. Rückla (1900–
1938), J. Talackeho (1909–1974) a další. Stavovské zřízení podporovala 
též Hlinkova slovenská ľudová strana.13 Snahám pravicového křídla omezit 
tradiční roli politických stran v politickém spektru, zřídit stavovské komory, 
prosadit hospodářský parlament apod. se rozhodl čelit předseda strany 
J. Šrámek, který ve zmíněných krocích spatřoval jeden z útoků na parla-
mentní demokracii, resp. politický systém vůbec.14

S přáním ukončit napětí ve straně vystoupily křesťanské odborové 
organizace v Čechách, které 8. října 1935 zaslaly B. Staškovi otevřený list. 
V něm podpořily pozici předsedy strany a požadovaly „nutné odstranění všech 
závad, pokud brání plnému uplatnění strany na všech úsecích hospodářského, 
sociálního a politického života.“  15 Odmítnutí Staškova postupu – zejména 
jeho experimentu se stavovským státem a sympatií s fašismem – bylo vy-
vrcholením série kritik, jež byly vůči němu vznášeny již od počátku roku 
1934, a to jak na výroční schůzi ústředního výboru odborových organizací 
v lednu 1934, tak na zemském sjezdu křesťanských odborářů v září 1935.16 
Spor byl ukončen prosazením provládních a demokratických politicko-ná-
boženských představ předsedy Československé strany lidové J. Šrámka, 
který měl v tomto klání podporu moravského křídla strany, olomouckého 
arcibiskupa Leopolda Prečana (1866–1947) a významných osobností, např. 
J. Doležala (1893–1965), A. Fuchse (1892–1941), F. Noska (1886–1935), 
J. Dostálka (1883–1955) a M. Mičury (1883–1945).17 

českých katolických intelektuálů v letech 1918–1938. In: Teorie a praxe politického katolicismu 
1870–2007. Brno 2008, s. 187.
12 S t a š e k ,  Bohumil: Nový hospodářský řád křesťanský. Zásady a obsah nového křesťan-
ského hospodářského řádu. Praha 1937, s. 13–14; Š e b e k ,  Jaroslav: Encyklika Quadragesimo 
anno, její recepce a vliv na katolické prostředí v českých zemích ve třicátých letech. Soudobé dějiny 8, 
2001, s. 381.
13 L e t z ,  Róbert: Hlinkova slovenská ľudová strana. Pokus o syntetický pohľad. In: Sloven-
ská ľudová strana v dejinách 1905–1945. Edd. Róbert Letz – Peter Mulík – Alena Bartlová. 
Martin 2006, s. 30, 39.
14 Š e b e k ,  J.: Encyklika Quadragesimo anno, s. 381.
15 M a r e k ,  Pavel (ed.): Politické programy českého politického katolicismu 1894–1938. 
Praha 2011, s. 265.
16 Tamtéž.
17 Š e b e k ,  J.: Encyklika Quadragesimo anno, s. 381; T r a p l ,  Miloš: Krize českého 
politického katolicismu v první polovině třicátých let 20. století. Acta Universitatis Palackianae 
Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 21, 1981, s. 69 an.
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Po odjezdu apoštolského nuncia P. Ciriaciho na podzim 1933 z Prahy18 
byl dosavadní sekretář Giovanni Panico (1895–1962), od jara 1931 auditor 
apoštolské nunciatury v Praze, nyní však sekretář nunciatury v Mnichově, 
povolán zpět do Československa, kde následně působil ve funkci chargé 
d’affaires, než jej v této funkci nahradil v srpnu 1934 čerstvý absolvent 
papežské diplomatické akademie Pontificia Accademia Ecclesiastica v Římě 
Luigi Punzolo (1905–1989).19 V Československu však pobyl zkušený 
diplomat G. Panico pouze krátce, na přelomu let 1934/1935 odcestoval 
na Západ, kde jako zástupce Svatého stolce dohlížel na průběh plebiscitu 
v Sársku, po němž bylo toto území na hranicích Německa, Lucemburska 
a Francie přičleněno k nacistické Třetí říši.20 Byl to právě G. Panico, kdo 
na přelomu dubna a května 1934 informoval římskou kurii o skonu býva-
lého pražského arcibiskupa Františka Kordače (1852–1934), který po své 
„rezignaci“ prožil zbytek života na zámku v Břežanech u Prahy, v samotě, 
odloučen od kněží, nemocný, ale s pokorou a trpělivostí snášející svůj úděl.21 
Vlastní pohřeb proběhl v pondělí 30. dubna v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském hradě, kde se s ním rozloučili oficiální představi-
telé církve, veřejného života a československého státu v čele s předsedou 
Národního shromáždění Františkem Staňkem (1867–1936).22 

O měsíc později, ve čtvrtek 24. května 1934, byl T. G. Masaryk opě-
tovně zvolen prezidentem Československa 324 hlasy poslanců a senátorů 
ze 418 možných. Na začátku října 1934 odeslal olomoucký arcibiskup 
Leopold Prečan jménem celého československého kléru Svatému otci list, 
v němž jej informoval o úmyslu uspořádat v Praze v červnu 1935 velký 
katolický kongres, jehož hlavním organizátorem měl být ve Vatikánu zná-
mý a respektovaný J. J. Rückl (1900–1938). Pisatel listu papeže současně 
požádal jak o schválení sjezdu, tak o vyslání kardinálského legáta do Čes-

18 Již 9. ledna 1934 byl P. Ciriaci jmenován apoštolským nunciem v Lisabonu. Acta 
Apostolicae Sedis. Annus XXI, volumen I. Roma 1934, s. 563; Pietro Gasparri. Slovák, roč. 16, 
č. 8, 11. ledna 1934.
19 AA. EE. SS., Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 149, f. 71, 72; Archivio Segreto 
Vaticano (dále jen ASV), Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 56, fascicolo 500, 
f. 159.
20 Po splnění sárské mise se G. Panico na krátkou dobu do Československa vrátil, téhož 
roku byl však pověřen novým diplomatickým úkolem. 17. října 1935 byl ustanoven apoštol-
ským delegátem v Austrálii a na Novém Zélandě a jmenován papežem Piem XI. titulárním 
arcibiskupem v Iustiniana Prima. Prahu, jež mu skutečně učarovala, opustil koncem listopadu 
1935. Následně mu bylo za zásluhy o československý stát propůjčeno vysoké státní vyzname-
nání Řád Bílého lva. Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, annus XXVII, series II, 
volumen II. Romae 1935, s. 463, 488; Archiv Ministerstva zahraničních věcí v Praze (dále 
jen AMZV), Politické zprávy – Vatikán, 1936, Radimský, Řím 10. ledna 1936. Pro Panicovu 
aktivitu v Sársku podrobněji: AA. EE. SS., Germania, IV periodo, fascicoli 225–232.
21 ASV, Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta 67, fascicolo 561, f. 4.
22 M a r e k ,  Pavel –  Š m í d ,  Marek: Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla 
apologety, pedagoga a politika. Olomouc 2013, s. 28. 
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koslovenska, jenž by se formálně postavil do čela kongresu.23 V závěru 
roku 1934 odcestoval Jan Šrámek do Říma.

Objektivně skutečně existoval důvod, aby se Jan Šrámek po dvanácti 
letech aktivní politické a kněžské služby opětovně setkal s nejvyššími 
představiteli Svatého stolce. Jednak se nahromadila politická i církevní 
témata, která odkládáním cesty postupně ztrácela na aktuálnosti, jednak se 
na přelomu let 1934/1935 objevily další náměty, jež mohly být předlože-
ny vysokým hodnostářům římské kurie, např. budoucí parlamentní volby 
v Československu, aplikace modu vivendi a podpis konečných ujednání, 
možná spolupráce Československé strany lidové s Hlinkovou slovenskou 
ľudovou stranou a vytvoření společného katolického bloku, nemoc prezi-
denta T. G. Masaryka a úvahy o jeho nástupci, připravovaný eucharistický 
kongres v Praze, poslední okamžiky života pražského arcibiskupa Františka 
Kordače, obsazení apoštolské nunciatury v Praze novým nunciem po od-
volání Pietra Ciriaciho v říjnu 1933 (tedy po více než roce!), dále úvahy 
o vhodných budoucích československých kardinálech, o Katolické akci či 
o teologické fakultě v Bratislavě. Strohý výčet témat, o nichž mohl J. Šrá-
mek dlouze hovořit, poukazuje na potřebnost a užitečnost jeho osobních 
kontaktů s Vatikánem. 

První novinovou zprávou o cestě Jana Šrámka do Říma byla drobná 
zpráva Ministr Šrámek u Sv. Otce, otištěná v olomouckých novinách Naši-
nec 7. ledna 1935, v níž bylo čtenářům oznámeno následující: „Svatý Otec 
Pius XI. přijal v soukromé audienci dne 3. ledna t. r. ministra pro sjednocení 
zákonů a veřejné správy msgra dra Jana Šrámka.“  24 Šrámkova návštěva Říma 
zůstávala zcela ve stínu návštěvy ministra zahraničí Francie Pierra Lavala 
(1883–1945), takže Našinec více referoval o návštěvě P. Lavala v Římě než 
o reprezentantovi domácí politiky.25 Napjaté poměry panovaly na přelomu 
let 1934/1935 též v Rakousku a Německu.26

23 Národní archiv, fond Jan Jiří Rückl, kart. 44, sg. 202, zpráva st. výboru biskupské kon-
ferenci, 1934; AA. EE. SS., Cecoslovacchia, fascicolo 175, Punzolo Pacellimu, Praha 8. května 
1935, f. 5–6; AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1934, Radimský, 10. ledna 1935; Š e b e k , 
Jaroslav: I. celostátní katolický sjezd v roce 1935. Neúspěšný pokus o překonání národnostních ba-
riér mezi českými a německými katolíky v meziválečné ČSR. In: Fragmenty dějin. Sborník prací 
k šedesátinám Jana Gebharta. Praha 2006, s. 237. 
24 Církevní zprávy. Našinec, roč. 71. (26.), č. 5, 7. ledna 1935, s. 2.
25 Např. Laval dnes jede do Říma. Našinec, roč. 71. (26.), č. 2, 3. ledna 1935, s. 1; Co bude 
dojednávati Laval v Římě? Našinec, roč. 71. (26.), č. 3, 4. ledna 1935, s. 1; Slavné přijetí La-
vala v Římě. Našinec, roč. 71. (26.), č. 4, 6. ledna 1935, s. 3; Po půlnoci skončily římské porady. 
Našinec, roč. 71. (26.), č. 5, 7. ledna 1935, s. 1; Francouzsko-italská dohoda v Římě, Laval 
u sv. Otce. Našinec, roč. 71. (26.), č. 6, 8. ledna 1935, s. 1. Ve vatikánském archivu je Lavalově 
cestě do Říma, jeho jednání s B. Mussolinim a Piem XI., věnován celý fascikl Visita del Mini-
stro degli Esteri, Sig. Laval a Roma. Protože však část tohoto fasciklu přesahuje zpřístupněné 
období, tj. zasahuje do doby po únoru 1939, je i tento celý fascikl nepřístupný. Podrobněji: 
AA. EE. SS., Francia, IV periodo, fascicolo 335. O Lavalově návštěvě u Svatého otce referuje 
též československý vyslanec ve Vatikánu V. Radimský ve své zprávě z 15. ledna 1935. AMZV, 
Politické zprávy – Vatikán, 1935, Radimský, 15. ledna 1935. Zavraždění rakouského kancléře 
Engelberta Dollfusse 25. července 1934 ve Vídni výrazně zhoršilo italsko-německé vztahy 
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Den po stručné zprávě Našince se na první straně novin objevil rela-
tivně rozsáhlý článek Význam návštěvy Msgra dra Šrámka ve Vatikánu. Jeho 
autor v něm informoval o významu ministrovy návštěvy ve Věčném městě: 
„Jak jsme již oznámili, byl přijat čsl. ministr unifikací Msgr. dr. Šrámek svatým 
Otcem Piem XI. ve zvláštním slyšení. Účelem návštěvy bylo podle našich informací 
nejen projevení úcty svatému Otci, ale i objasnění některých církevně-politických 
otázek. Současně totiž v téže době dlel v Římě bývalý pražský nuncius Ciriaci, 

a přivedlo Itálii k myšlence prohloubení diplomatického přátelství s Francií. Proto na počátku 
roku 1935 přicestoval ministr zahraničí P. Laval do Říma, aby zde rokoval s předsedou italské 
vlády B. Mussolinim a společně 7. ledna 1935 podepsali v Benátském paláci v Římě protokol 
o francouzsko-italské dohodě. Itálie touto dohodou uznala Tunisko za oblast výlučného zájmu 
Francie a naopak údajně získala od Paříže souhlas s připravenou expanzí do Etiopie, což pro 
ni v daný moment představovalo jeden z největších úspěchů zahraniční politiky. Oba zúčast-
nění se též shodli na negativním hodnocení německého zbrojení a požadovali jeho smluvní 
limitování. Triumfální Lavalova cesta do Říma tak byla 7. ledna 1935 završena odpolední 
audiencí u papeže Pia XI. a večerním jednáním se státním sekretářem Eugeniem Pacellim. 
Na jaře 1935, krátce po Lavalově návštěvě, zahájila Itálie vojenské přípravy, soustředila znač-
nou ozbrojenou sílu v Eritreji a vyvolávala četné hraniční konflikty; „největší koloniální válka 
v dějinách“, jak ji označil B. Mussolini, vypukla 3. října 1935. P a y n e ,  Stanley G.: A History 
of Fascism 1914–1945. Madison 1995, s. 233; M o r g a n ,  Philip: Italian Fascism, 1915–1945. 
The Making of the Twentieth Century. Hampshire – New York 2004, s. 171; W i l l i a m s , 
Manuela A.: Mussolini’s Propaganda Abroad. Subversion in the Mediterranean and the Middle East 
(1935–1940). New York 2006, s. 33. K postoji Vatikánu během habešské války nejnověji 
např. C e c i ,  Lucia: Il papa non deve parlare. Chiesa, fascismo e guerra d’Etiopia. Roma – Bari 
2010; R o c h a t ,  Giorgio: Le guerre italiane 1935–1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta. 
Torino 2005; d e  F e l i c e ,  Renzo: Mussolini il duce. I (1929–1936). Torino 2007.
26 Nástupcem E. Dollfusse na postu rakouského kancléře se stal politik, právník a vysoko-
školský profesor Kurt von Schuschnigg, vůdce křesťansko-sociální strany a člen Dollfussovy 
vlády v letech 1933–1934, jenž se snažil balancovat mezi nezávislostí Rakouska a vstřícností 
k Německu – povolal proto představitele rakouských nacistů A. Seyss-Inquarta do státní rady 
a povolil existenci NSDAP v zemi, ve vnitropolitických záležitostech pokračoval v politice svého 
předchůdce. V prvním období se mu to skutečně podařilo, protože spory uvnitř rakouské 
opozice oslabily po neúspěšném puči její údernost. Ve snaze učinit z neklidného Rakouska 
evropský, nikoliv jen středoevropský problém, podporovala Praha projekt tzv. Dunajského 
paktu, vzešlý z dočasného sblížení Itálie a Francie na počátku roku 1935, a snažila se pro 
něj získat podporu malodohodových spojenců. Nástup agresivní německé politiky však již 
nic nezastavilo. V červnu 1934 si říšský kancléř Adolf Hitler během tzv. Noci dlouhých nožů 
vyřídil své dlouholeté účty s elitou úderných oddílů Sturmabteilungen (SA) v čele s Ernstem 
Röhmem. V sárském plebiscitu v lednu 1935 rozhodlo více než 90 % voličů o dalším směřování 
tohoto území na hranicích Francie, Německa a Lucemburska, dosud spravovaného Společností 
národů, do nacistické Třetí říše. Krátce poté, 16. března 1935, vyhlásilo Německo obnovení 
všeobecné branné povinnosti na dva roky, což při počtu obyvatel země představovalo armádu 
o síle 550 000 mužů. Literatura k výše uvedenému je dnes značně početná, proto vybíráme 
jen nejrelevantnější tituly: AA. EE. SS., Austria, IV periodo, fascicolo 52, Sibilia Pacellimu, 
Vídeň 31. července 1934 a 3. srpna 1934; C a r s t e n ,  Francis L.: Faschismus in Österreich. 
Von Schönerer zu Hitler. München 1978, s. 249 an.; L a u r i d s e n ,  John T.: Nazism and 
the radical right in Austria 1918–1934. Copenhagen 2007, s. 451; B r a a t z ,  Werner Ernst: 
Franz von Papen and the Movement of Anschluss with Austria, 1934–1938. An episode in German 
Diplomacy. Madison 1953, s. 96; J e ř á b e k ,  Martin: Konec demokracie v Rakousku 1932–
1938. Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie. Praha 2004, s. 178; M a u , 
Herman: Die „Zweite Revolution“ – Der 30. Juni 1934. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1, 
1953, s. 119–137; K e r s h a w ,  Ian: Hitler 1889–1936. Praha 2004, s. 467 an.; L o n g e -
r i c h ,  Peter: Die braunen Bataillone. Geschichte der SA. München 1989; C o n w a y ,  John 
S.: The Nazi Persecution of the Churches 1933–1945. New York 1968, s. 103–104.
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který přesto, že jest dnes nunciem v Lisabonu, stále projevuje zájem o otázku pro-
vedení modu vivendi, který byl jeho dílem a platně přispívá při řešení některých 
sporných otázek svou radou a vědomostmi.“  27 Po pasáži věnované aktuální 
otázce modu vivendi uzavřel autor článek slovy: „Zajisté, že min. Šrámek 
měl příležitost informovati v Římě i [o] jiných církevně-politických otázkách, 
zejména pak i postavení katolických stran ve státě a jejich vzájemném poměru.“  28

O Šrámkově cestě informoval své čtenáře 9. ledna 1935 Express 
a o den později Deutsche Presse. Nejpodrobnější zprávu o cestě vydaly 
posledně zmiňované noviny, které uvedly: „Ministr Šrámek, při příležitosti své 
návštěvy Vatikánu, jednal o provádění modu vivendi. V Římě v té době pobýval 
i někdejší pražský nuncius Monsgr. Ciriaci, současný nuncius v Lisabonu, jenž se 
živě zajímal o provádění modu vivendi. Jisté je, že Šrámek využil své návštěvy 
rovněž k informování o dalších církevně-politických otázkách v Československu, 
zejména o postavení katolických stran v politickém systému země a jejich vzá-
jemných vztazích. V této souvislosti se zcela zjevně jednalo o spolupráci s HSĽS, 
která se stále více snaží o vytvoření katolického bloku, ačkoliv se sama považuje 
za jedinou katolickou stranu Čechů a Slováků.“  29

Na zprávu Našince z 8. ledna zareagoval 10. ledna agrární list Venkov, 
který postřehl příliš velkou šíři Šrámkem projednávaných témat. Upozornil 
proto čtenáře Našince na rozpory v řešených tématech: „Řím sotva bude řešit 
otázku katolických bloků při různorodých poměrech v Československu. Odpovídá 
vatikánské politice a jejím směrnicím, že se naopak brání tvoření jakéhokoliv 
katolického bloku a katolických stran.“  30 Současně upozornil na Šrámkovo 
angažmá ve věci modu vivendi, neboť „již při zájezdu československých 
biskupů do Říma bylo věcí hnuto a je snaha dospěti k uplatnění modu vivendi 
ještě před katolickým sjezdem…“  31 Jednal tedy vůbec Jan Šrámek o všech 
možných tématech?

Na stranu Našince se postavily o den později Lidové noviny, když 
upozornily na novinářskou polemiku mezi Našincem a Venkovem, samy 
však žádný postoj nezaujaly.32 Ve snaze marginalizovat připomínky Venkova 
publikoval Našinec 13. ledna další zprávu o Šrámkově cestě. Proč však byla 
tato odpověď na polemiku otištěna teprve nyní? Předložený článek Přízni-
vé výsledky římské cesty min. dr. Šrámka byl psán po návratu Jana Šrámka 
do republiky, čímž působil dojmem ministrova oficiálního sdělení, většinu 

27 Význam návštěvy Msgra dra Šrámka ve Vatikáně. Našinec, roč. 71. (26.), č. 6, 8. ledna 
1935, s. 1.
28 Tamtéž.
29 ASV, Archivio Nunziatura in Cecoslovacchia, busta 71, fascicolo 583, f. 63 (Deutsche 
Presse, 10. ledna 1935).
30 AA. EE. SS., Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 134, f. 14, Ciriaci, Šrámek a luďáci. 
Venkov, 10. ledna 1935.
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž, Vatikán a katolictví republikánské strany. Venkov, 11. ledna 1935. 
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textu však tvořily informace malé výpovědní hodnoty (němečtí, rakouští 
a maďarští katolíci v Římě apod.). 

O Šrámkově jednání se Svatým otcem Piem XI. se dozvídáme násle-
dující: „Ministr [Jan Šrámek – pozn. M. Š.] měl příležitost nejen mluvit o všech 
akutních věcech církevně-politických v naší čsl. republice se sv. Otcem, ale i s celou 
řadou významných a rozhodujících činitelů vatikánských, kardinálem-státním 
sekretářem Pacellim počínajíc. U sv. Otce trvala ministrova audience skoro déle 
než hodinu. Tento fakt už sám vyvolal pozornost. Svatý Otec velmi bedlivě sle-
doval zprávu ministrovu o náboženské a jiné situaci u nás a na různé věci sám 
se do podrobností informoval. Ministr dr. Šrámek, na slovo jinak velmi skoupý, 
vyjádřil se po audienci, že je s výsledkem jejím nadmíru spokojen.“  33 Ke Šrám-
kově cestě do Říma se 22. ledna vyslovila i Národní politika a o tři dny 
později Lidové listy. Žádné nové informace k cestě na jih však nepřinesly. 

Kdy vlastně ke schůzce Jana Šrámka s nejvyššími církevními hod-
nostáři Svatého stolce došlo? Pouze první krátká zpráva Našince uváděla 
přesné datum jednání ve Vatikánu, jiné noviny toto datum nezmiňovaly. 
Podle zpráv Našince ze 13. ledna bylo zřejmé, že se Jan Šrámek již vrátil 
z Říma do Prahy. Můžeme tedy věřit pouze jedinými novinami uváděnému 
datu 3. ledna?

K jednání muselo zřejmě dojít na přelomu roku, buď v posledních 
prosincových či v prvních lednových dnech. Historik Ľ. Hromják se do-
mnívá, že se schůzka uskutečnila 6. ledna 1935.34 S ohledem na fakt, že 
se jednalo o neděli, což není příliš vhodný den na papežské audience, 
jsme toho názoru, že by Pius XI. jen těžko přijímal reprezentanty cizích 
států na mimořádně důležitý církevní svátek (slavnost Zjevení Páně či 
svátek Tří králů), který je v Itálii navíc dnem volna. Na základě studia 
protokolu papežských audiencí jsme zjistili, že Jan Šrámek skutečně jednal 
s Piem XI. ve čtvrtek 3. ledna 1935 v 11.15 hod.,35 toto datum potvrzuje 
i československý vyslanec u Svatého stolce V. Radimský (1880–1977) 
ve své zprávě pražskému ministerstvu zahraničních věcí.36 O přesném 
datu pobytu ministra J. Šrámka v Římě věděl i zástupce ministra zahraničí 

33 Příznivé výsledky římské cesty min. dr. Šrámka. Našinec, roč. 71. (26.), č. 10, 13. ledna 
1935, s. 1.
34 H r o m j á k ,  Ľuboslav: Postoj Československé strany lidové voči pastierskemu listu 
slovenských biskupov v roku 1924. In: „Bílá místa“ v dějinách Československé strany lidové. 
Sborník prací z mezinárodní vědecké konference k 90. výročí založení strany (1919–2009). 
Olomouc 2009, s. 113.
35 ASV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 26, fascicolo 1, f. 16. Na další straně je 
pak zápis následujícího znění: „Dal Vaticano 1935. Pro Memoria. Sua Eccelenza il Ministro di 
Cecoslovacchia presso la Santa Sede ha chiesto l’Udienza privata per Sua Eccelenza il Ministro Mons. 
G. Sramek. Il Santo Padre, informato di tale domanda, si e degnato dichiararsi risposto a concederla,“ 
což překládáme následovně: „Z Vatikánu, 1935. Pro Memoria. Jeho Excelence československý 
vyslanec u Svatého stolce požádal o osobní audienci pro Jeho Excelenci ministra Mons. Jana Šrámka. 
Svatý otec, informován o tomto požadavku, ráčil se vyjádřit, že ji udělí.“ 
36 AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1935, 1. zpráva periodická za I. čtvrtletí 1935, 
Radimský, 9. dubna 1935.
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Kamil Krofta (1876–1945), který informoval československého zástupce 
v Itálii F. Chvalkovského (1885–1945): „Pan ministr přijede do Říma dne 
29. prosince 1934 a zdrží se v hlavním městě do 10. ledna 1935,“  37 datum 
Šrámkova setkání s papežem ovšem neuvedl.

V novinách předestřený široký soubor problémů si jistě žádal čas 
na dlouhou audienci. Podle protokolu papežských audiencí však víme, 
že Šrámkovi bylo poskytnuto na setkání s papežem Piem XI. pouhých 
patnáct minut (od 11.15 hodin do 11.30 hodin).38 Oba pánové sice mohli 
tento čas uvedený v protokolu překročit, proč však J. Šrámek, který chtěl 
se Svatým otcem řešit četné nevyjasněné otázky politicko-náboženského 
života, nežádal předem o větší časový prostor? Vzhledem k informaci, že 
Jan Šrámek navštívil papeže sám, předpokládáme, že se případný rozhovor 
odehrával ve francouzštině,39 latinský jazyk by zřejmě představoval problém 
živé komunikace a neumožňoval by rychle a přesně vystihnout celé široké 
spektrum aktuálních záležitostí v Československu. Krátké setkání s Piem XI. 
tak proto bylo jen slavnostním završením (a oceněním) Šrámkova jednání 
ve Vatikánu, přičemž spolu jistě neanalyzovali modus vivendi. Důležitá 
jednání, o nichž však archivní dokumenty mlčí, zřejmě vedl J. Šrámek i se 
státním sekretářem E. Pacellim (1876–1958) a G. Pizzardem (1877–1970).

Proč Jan Šrámek po návratu z Říma mlčel, resp. prozradil o své vý-
jimečné cestě jen málo? Stejně jako v případě jeho cesty do Říma v roce 
1923, tak i nyní se domníváme, že to bylo zejména proto, že v Římě ne-
uspěl; první zpráva ze 7. ledna 1935 se v novinách naprosto ztrácela. Jan 
Šrámek patrně nebyl pro představitele Svatého stolce relevantním partnerem 
k diskuzi. Právě délka setkání svědčí o jeho formálnosti a naznačuje, že při 
něm zřejmě nemohly být s hlavou katolické církve projednávány žádné 
relevantní otázky předkládané šíře. Jan Šrámek tak pravděpodobně jen 
stručně pozdravil Svatého otce jménem československých věřících a infor-
moval jej zběžně o politicko-náboženských poměrech v Československu.

Co tedy bylo předmětem Šrámkova jednání ve Vatikánu? Pokud 
vyjdeme z nejpodrobnější zprávy o Šrámkově cestě do Říma, jež vyšla 
v Našinci, na samém jejím konci v posledních dvou větách se podle nás 
skrývá klíč k rozluštění předmětu jednání: „Proto můžeme potvrditi, že 
římská návštěva min. Šrámka a všechno jeho zdejší vyjednávání, bylo dosahu 

37 Československým vyslancem v Itálii byl v letech 1932–1939 František Chvalkovský, 
u Svatého stolce pak v letech 1928–1939 Vladimír Radimský. O pobytu J. Šrámka v Římě 
ve dnech 29. prosince 1934 až 10. ledna 1935 byl pochopitelně informován i V. Radimský. 
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1935, 1. zpráva periodická za I. čtvrtletí 1935, Radimský, 
9. dubna 1935.
38 ASV, Prefettura Casa Pont., Udienze, busta 26, fascicolo 1, f. 16.
39 Kromě své rodné češtiny ovládal Jan Šrámek němčinu, polštinu a francouzštinu, pasivně 
pak latinu a řečtinu. T r a p l ,  M. –  K o n e č n ý ,  K. –  M a r e k ,  P.: Politik dobré vůle, 
s. 19–20.
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mimořádného. Ukáže se to ostatně v dohledné době!“  40 Celé Šrámkovo jednání 
s římskými úředníky a hlavou katolické církve tak bylo pravděpodobně 
zaměřeno na problémy politicko-náboženského charakteru, které právě 
zaměstnávaly domácí politiky; domníváme se tak zejména proto, že pokud 
se měly následky Šrámkovy cesty projevit v dohledné době, mělo to být 
zejména s ohledem na jejich aktuálnost. Nejaktuálnější záležitostí, na níž 
byl J. Šrámek osobně zainteresován, neboť zde jako člen vlády a člen 
katolického tábora spojoval oba bloky, byla aplikace modu vivendi. Zřej-
mě diskutovaný modus vivendi tak jistě vyvolal zájem v novinách často 
zmiňovaného někdejšího apoštolského nuncia v Praze Pietra Ciriaciho, 
v době Šrámkovy návštěvy Říma apoštolského nuncia v Lisabonu (v této 
funkci působil v letech 1934–1954), který právě pobýval v Římě a jednání 
se zúčastnil; sám Pietro Ciriaci se o uzavření modu vivendi ve 20. letech 
výrazně zasloužil, za což byl ostatně v roce 1928 jmenován apoštolským 
nunciem v Praze.41 

J. Šrámek tedy zřejmě jednal s vysokými církevními hodnostáři většinu 
času o aplikaci modu vivendi, jedné z nejsložitějších církevních záležitostí 
meziválečného dvacetiletí.42 Participaci Jana Šrámka na jednání o modu 
vivendi rovněž potvrdil K. Krofta v telegramu do Říma z 21. prosince 1934: 
„Účelem jeho cesty jsou také otázky spojené s modem vivendi,“  43 současně též 
E. Jelen (1891–1968), který Šrámkovu cestu považoval za „nový pokus 
vyjasniti poměr slovenských biskupů k vládní politice církevní a získati pro ni 
podporu československého biskupského sboru,“ jinými slovy za pokus česko-
slovenské vlády přesvědčit slovenské biskupy o správnosti jejího postupu 
ve věci jednání o modu vivendi.44 J. Šrámek však rozhodně nebyl prvním 

40 Příznivé výsledky římské cesty min. dr. Šrámka. Našinec, roč. 71. (26.), č. 10, 13. ledna 
1935, s. 1.
41 Z l á m a l ,  Bohumil: Příručka českých církevních dějin VII. (1918–1949). Olomouc 
2010, s. 87; Š m í d ,  M.: Pietro Ciriaci, s. 57–60. Ciriaciho zásluhy potvrdil rovněž  
J. J. Rückl, který ve 20. a 30. letech podnikal četné cesty do zahraničí. Při jedné z cest do Říma 
se v červnu 1931 setkal s papežem Piem XI., Eugeniem Pacellim, Giuseppem Pizzardem 
a Pietrem Ciriacim, který zde právě pobýval. Závěry hovoru s P. Ciriacim z 12. května 1931 
pak sděloval ministru zahraničí E. Benešovi: „Nuncius Ciriaci jest nesporně našim největším 
advokátem ve Vatikánu a sám jsem se podivoval, když jsem od ostatních vatikánských osobností 
se dovídal, co vše on v náš prospěch podnikl. Nuncius sám mi řekl, že jeho práce za posledních pět 
měsíců byla přímo nadlidská: že musil vybojovávat naše stanovisko vůči svým vatikánským nadří-
zeným a na druhé straně zase vatikánské stanovisko vůči nám. Trpce si naříkal na agrární vlivy 
v republice a na Státní pozemkový úřad…“ Masarykův ústav a Archiv AV ČR, fond Edvard 
Beneš I., sg. R195 (Církve 1930–1938), kart. 65, složka 2 (292).
42 Složitost jednání dobře odráží rozsah fasciklů, resp. kartonů, týkajících se modu vivendi 
a jeho aplikace, které jsou uchovávány ve vatikánských archivech. Pokud vezmeme v úvahu 
fond Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Cecoslovacchia, IV periodo 
(1922–1939), z celkových 199 fasciklů se modem vivendi zabývá 44 fasciklů, což představuje 
22 %.
43 AMZV, Politické zprávy, Řím – 1934, Krofta, Praha 21. prosince 1934.
44 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Česko-
slovensko a Vatikán za první republiky, s. 344.
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z československých politických či církevních hodnostářů, s nímž Svatý 
stolec otázky modu vivendi řešil, spíše naopak.45 

V listopadu 1934 jednali s vysokými vatikánskými úředníky o aplikaci 
modu vivendi ministr zahraničí K. Krofta a olomoucký arcibiskup L. Prečan, 
posledně jmenovaný poprvé osobně i o připravovaném sjezdu českoslo-
venských katolíků v létě 1935.46 Jejich cestě zřejmě předcházel odjezd 
pražského arcibiskupa K. Kašpara (1870–1941) do Říma, za nímž krátce 
po odjezdu L. Prečana odcestovali do Věčného města apoštolský administrá-
tor v Trnavě P. Jantausch (1870–1947) a královéhradecký biskup M. Pícha 
(1869–1956). Zmínění biskupové – P. Jantausch a M. Pícha – pak jednali 
s vatikánskými představiteli o finalizaci podoby modu vivendi. Jednání byl 
vzhledem k dotčené slovensko-maďarské hranici přítomen i ostřihomský 
arcibiskup a maďarský primas J. Serédi (1884–1945).47 Kdyby však bylo 
jednání československých biskupů s vatikánskou stranou úspěšné, J. Šrá-
mek by do Říma pravděpodobně již cestovat nemusel; Vatikán však hleděl 
na naše zástupce – možná i díky maďarským intervencím – s nedůvěrou.48 
Plán vyslat na jednání s představiteli Svatého stolce ministra J. Šrámka se 
tehdy zřejmě zrodil spontánně, s myšlenou představit Vatikánu zástupce 
československé vlády, na nějž nebude římská kurie hledět s nedůvěrou 
a předsudky.49

O poměrech v zemi, o probíhajícím sporu uvnitř Československé stra-
ny lidové, o možnostech katolického bloku v předvečer parlamentních voleb 

45 Kromě zmíněných československých biskupů, o nichž budeme hovořit v dalším odstavci, 
navštívili Svatý stolec v závěru roku 1934 i další významní českoslovenští církevní předsta-
vitelé, mj. arcibiskupský kancléř, kanovník svatovítské kapituly a kněz A. Bořek-Dohalský, 
profesor církevního práva z Trnavy E. Funczik či sekretář pražské kapituly W. Schmid, kteří 
jistě informovali vatikánské kruhy o náboženských a politických poměrech v Československu. 
AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1934, Radimský, 10. ledna 1935.
46 Národní archiv, Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), 
kart. 1.599, Večerní České slovo, 10. listopadu 1934.
47 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Čes-
koslovensko a Vatikán za první republiky, s. 346; Národní archiv, Ministerstvo zahraničních 
věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), kart. 1.599, České slovo, 24. listopadu 1934;  
Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Československo 
a Vatikán za první republiky, s. 291. Maďarský primas se během jednání se Svatým stolcem 
v letech 1931–1932 zřejmě pokusil „zachránit“ slovenské farnosti své ostřihomské diecéze, 
nebyl však úspěšný. Československý vyslanec u Svatého stolce E. Jelen o J. Serédim infor-
moval již v závěru roku 1927, kdy upozornil na jeho mimořádný vliv v římské kurii. AMZV, 
Politické zprávy, Řím – 1927, Jelen, Řím 12. ledna 1928.
48 Např. šéfredaktor vlivných slovenských novin Slovák, pozdější poslanec Národního 
shromáždění a vyslanec Slovenského státu ve Vatikánu Karol Sidor si do svého deníku 
poznamenal: „Rozdíl je jen v základním postoji: Pružinský dobromyslně věří Benešovi, já mu, 
na základě jeho postupu ohledně modu vivendi a polské otázky – nevěřím.“ S i d o r ,  Karol: 
Denníky 1930–1939. Bratislava 2010, s. 217. Srov. AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1934, 
Radimský Benešovi, 10. ledna 1935, kde V. Radimský tvrdí, že se československým biskupům 
podařilo „rozptýliti atmosféru nedůvěry ve Vatikáně proti nám od let existující a přesvědčiti kurii 
o naší dobré vůli a prospěšnosti našich kroků i pro církev samotnou“. To by ovšem nedávalo důvod 
ke Šrámkově lednové návštěvě.
49 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 7, Modus vivendi. 
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a dalších aktuálních politicko-církevních záležitostech v Československu 
byl zřejmě Vatikán informován z jiných zdrojů. Kromě informací chargé 
d’affaires Giovanniho Panica a Luigiho Punzola docházely v letech 1934–
1935 k rukám státního sekretáře Eugenia Pacelliho další cenné informace, 
např. listy pražského arcibiskupa Karla Kašpara, takže se nedomníváme, 
že by bylo právě Šrámkovou ambicí a zásluhou informovat Svatý stolec 
jako první, tím spíše poopravit „názory a představy mnohých vatikánských 
hodnostářů o čsl. republice a o životě, práci a rozvoji katolického tábora českého. 
Bohužel i mnozí kardinálové jsou o nás velmi nesprávně informováni, takže 
často vůči čsl. republice vzniká zbytečně mnoho předsudků.“  50

Přestože byl samotný modus vivendi podepsán představiteli Česko-
slovenska a Svatého stolce na přelomu let 1927/1928,51 jeho šest poměrně 
stručných bodů pochopitelně nepostihovalo celý komplex vztahů katolické 
církve a státu, který bylo nutné řešit; proto se kompromisní dohoda mezi 
Svatým stolcem a Československou republikou nenazývala konkordát, ale 
pouze modus vivendi.52 Nejzásadnější body představovaly jeho první dva 
články, které řešily delimitaci, resp. rozhraničení diecézí a správu jejich 
majetku. Realizace těchto článků byla velmi zdlouhavá a dalo by se říci, že 
se řešila po celou dobu existence první republiky. Tento proces byl zdlou-
havý z více důvodů – s novým rozhraničením diecézí se vlekla poměrně 
složitá otázka církevních statků, neboť nové hranice diecézí často narážely 
na protesty věřících i církevní hierarchie. 

Podle zásad modu vivendi se úprava diecézních hranic dotýkala celé-
ho jihozápadního Slovenska, jež dosud náleželo k ostřihomské arcidiecézi 
(většina jejích farností ležela na území Slovenska). A naopak některé 
části slovenských diecézí se nacházely v zahraničí – týkalo se to diecézí 
košické (devatenáct farností se nacházelo v Maďarsku), rožňavské (čtyři 
farnosti se nacházely v Maďarsku), szatmarské (čtyřicet šest farností se 
nacházelo v Rumunsku a osmnáct farností v Maďarsku) a řeckokatolických 
eparchií (biskupství) užhorodské a prešovské.53 V Čechách a na Moravě 
se nacházely části diecézí, jejichž sídla byla v sousedních zemích, a to 
farnosti řezenské a svatohypolitské diecéze, dále vratislavské a vídeňské  

50 Příznivé výsledky římské cesty min. dr. Šrámka. Našinec, roč. 71. (26.), č. 10, 13. ledna 
1935, s. 1.
51 Za československou stranu jej podepsal ministr zahraničí E. Beneš, za Svatý stolec státní 
sekretář P. Gasparri. Pro znění modu vivendi ve francouzštině podrobněji: Acta Apostolicae 
Sedis. Commentarium officiale, annus XX, volumen XX. Romae 1928, s. 65–66; v češtině pak 
N ě m e c ,  Damián: Modus vivendi z roku 1928 z pohledu kanonického práva. Dialog Evropa. 
Revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře 14, 2004, s. 33–34; Z l á m a l ,  Bohumil: 
Příručka českých církevních dějin VII, s. 84–85; K o n í č e k ,  Jiří: Modus vivendi v historii 
vztahů Svatého stolce a Československa. Církevně-politický vývoj v letech 1918–1993. Olomouc 
2005, s. 82–90.
52 N ě m e c ,  D.: Modus vivendi z roku 1928, s. 26.
53 Zahraniční biskupové tak vlastně měli pravomoci nad územím svých diecézí ležících 
v Československu. 
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arcidiecéze.54 Sporným bodem byla též otázka církevního majetku na Slo-
vensku, na nějž byla uvalena nucená správa, kterou vykonávala centrální 
komise pro Slovensko s předsedou Karlem A. Medveckým (1875–1937). 
Cílem nucené správy bylo zabránit odvozu církevního majetku do Maďar-
ska, československá strana však jejím uvalením porušila právní řád a narušila 
autonomii katolické církve.55

Jako klíčové se pro vnější delimitaci československých diecézí ukázaly 
být statky rozsáhlého vratislavského arcibiskupství na severní Moravě, jež 
byly podřízeny arcibiskupovi ve Vratislavi Adolfu Bertramovi (1859–1945). 
Přestože byla dlouhá vyjednávání československého ministerstva zahra-
ničí s Německem uzavřena 9. dubna 1934 generální dohodou o likvidaci 
vratislavského církevního majetku v Československu, prezident republiky 
E. Beneš si o tři roky později (!) stěžoval, že není možné dosáhnout prove-
dení delimitační buly a moravské farnosti pražské a olomoucké arcidiecéze 
včlenit do československé církevní správy.56 Této nepříjemnosti následně 
využil A. Hitler, který po německo-vatikánské roztržce související s vydá-
ním protinacistické encykliky Mit brennender Sorge 57 v roce 1937 přiměl 
vratislavského arcibiskupa změnit původně vstřícné stanovisko, čímž při-
spěl k protičeskoslovenským útokům, přičemž své jednání ospravedlňoval 
dodržováním konkordátu z roku 1933.58 Otázka vratislavské arcidiecéze 
byla upravena teprve zřízením apoštolské administratury se sídlem v Těšíně 
v roce 1945, kdy se Vratislav stala polským městem (Wrocław).59

Na základě druhého bodu modu vivendi o správě církevního majetku 
byla 14. listopadu 1929 ustanovena nová správní komise slovenských bis-
kupů, v jejímž rámci byl správou majetku pověřen apoštolský administrátor 
v Trnavě Pavol Jantausch. Po dlouhých jednáních mezi československou 
a vatikánskou stranou po roce 1928, k nimž mimochodem vydatně přispěl 
třetí apoštolský nuncius v Praze Pietro Ciriaci, byl návrh československé 
strany v roce 1933 dokončen a odeslán do Vatikánu. Svatý stolec si přál 
následnou delimitaci rozdělit do dvou kroků (prvním krokem měla být 
delimitace vnější, druhým pak vnitřní), ale nástup Adolfa Hitlera k moci 

54 N ě m e c ,  D.: Modus vivendi z roku 1928, s. 29; Národní archiv, Ministerstvo zahranič-
ních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), kart. 1.599, Národní Střed, 8. listopadu 1937; 
Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Československo 
a Vatikán za první republiky.
55 N ě m e c ,  D.: Modus vivendi z roku 1928, s. 25. 
56 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Česko-
slovensko a Vatikán za první republiky, s. 287; K o n í č e k ,  J.: Modus vivendi, s. 126.
57 Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale, annus XXIX, series II, volumen IV. 
Roma 1937, s. 145–188; M a y e u r ,  Jean-Marie M.: Storia del Cristianesimo. Guerre mondiali 
e totalitarismi (1914–1958). Vol. 12. Roma 1997, s. 33.
58 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Česko-
slovensko a Vatikán za první republiky, s. 324; K o n í č e k ,  J.: Modus vivendi, s. 126.
59 V roce 1978 byla administratura apoštolskou konstitucí papeže Pavla VI. přičleněna 
k olomoucké arcidiecézi. Od roku 1996 je součástí ostravsko-opavské diecéze.
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v lednu 1933 tento proces zkomplikoval – pro odpor německé strany byla 
znemožněna celková plánovaná vnější delimitace.60

Předávání majetku do církevních rukou skončilo 1. července a o pře-
vzetí byl 30. září 1935 sepsán v Bratislavě závěrečný protokol.61 K dohodě 
o postupu provádění a naplňování modu vivendi mezi oběma stranami došlo 
teprve 14. května 1935.62 Toto ujednání bylo shrnuto v nótě a předloženo 
československému vyslanci u Svatého stolce V. Radimskému.63 Celý zdlou-
havý proces byl ukončen 2. září 1937 vydáním papežské buly Ad ecclesiastici 
regiminis incrementum,64 hranice diecézí v českých zemích, na Slovensku 
a na Podkarpatské Rusi se od této chvíle víceméně shodovaly s hranicemi 
státními a nucená správa byla zrušena.

Území, jež získala Československá republika po roce 1918, byla 
včleněna do příslušných diecézí: Vitorazsko do českobudějovické diecéze, 
Valticko do brněnské, Kladsko do pražské apod. Papežská konstituce ze září 
1937 současně počítala se zřízením dvou nových arcibiskupství: latinského 
ritu s centrem v Bratislavě a byzantského ritu v Mukačevu.65 Provedením 

60 B i f f i ,  Monica M.: Mons. Cesare Orsenigo. Nunzio Apostolico in Germania (1930–1946). 
Milano 1997, s. 208. Delimitaci československých diecézí, jež „přesahovaly“ na území Německa, 
se věnují fascikly 249–250 ve vatikánském archivu. Německá vláda však byla nespokojena již 
se samotnou podobou modu vivendi z let 1927/1928. AA. EE. SS., Germania, IV periodo, 
fascikly 89 (Modus vivendi /Cecoslovacchia/; 1928) a 249–250 (Delimitazioni delle diocesi 
confinati con la Cecoslovacchia; 1935–1937); Národní archiv, Ministerstvo zahraničních 
věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), kart. 1.599, Národní Politika, 7. listopadu 1937.
61 AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1934, Krofta, 12. listopadu 1934; AMZV, Politické 
zprávy – Vatikán, 1934, Radimský, 10. ledna 1935; N ě m e c ,  D.: Modus vivendi z roku 
1928, s. 31.
62 Slovenský denník její přijetí vřele uvítal. V článku Jednanie o modu vivendi skončené uvedl: 
„Sjednaná dohoda znamená, že všechny naše katolické církevní instituce bez rozdílu osvobozují se 
z vlivů zahraničních, tj. od Maďarska a Německa. Bude zrušena pravomoc vratislavského arcibis-
kupa v těšínském a opavském Slezsku a zároveň též pravomoc pražského arcibiskupa na Kladsku 
a olomouckého arcibiskupa v obvodě ketřském. Pro Slovensko má hlavní význam, že přestane pra-
vomoc církevních institucí ostřihomských na území slovenském, jež sice byla už omezena zřízením 
apoštolských administrátorů, ale navzdory tomu stále chyběla právní úprava.“ Národní archiv, 
Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), kart. 1.599, Slovenský 
denník, 17. května 1935. K uzavření dohod o aplikaci modu vivendi též Lidové noviny, 
17. května 1935, 28. května 1935; Lidové listy 19. května 1935, 22. května 1935, vše tamtéž.
63 Postup aplikace zahrnoval pro první ze dvou etap pět bodů: 1. Měl být vydán pa-
pežský dokument, který sjednotí diecézní a státní hranice Československa. Zároveň měla být 
zřízena dvě arcibiskupství, jedno na Slovensku, druhé na Podkarpatské Rusi. 2. Svatý stolec 
se zavázal, že po přesunu církevních statků na jižním Slovensku přiměje maďarské církevní 
autority stáhnout žaloby. 3. Československá vláda se zavázala zrušit sekvestraci církevních 
statků na Slovensku a vydat je do rukou církevního správce apoštolského administrátora 
v Trnavě Pavla Jantausche. 4. Nový církevní správce měl přijímout statky i s existujícími 
dluhy. 5. Na církevních statcích měla být provedena pozemková reforma tak, jak byla mezi 
reprezentanty obou stran sjednána. K o n í č e k ,  J.: Modus vivendi, s. 111–112.
64 Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, annus XXIX, series II, volumen IV. 
Romae 1937, s. 366–369; Národní archiv, fond Jan Jiří Rückl, kart. 38, Lidové listy 7. září 
1935; Národní archiv, Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), 
kart. 1.599, Národní Střed, 8. listopadu 1937, Národní Politika 7. listopadu 1937.
65 D e j m e k ,  Jindřich: Vztahy mezi ČSR a Vatikánem v meziválečném období. In: Vztah 
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této konstituce byl pověřen 5. srpna 1935 nově jmenovaný apoštolský nun-
cius Saverio Ritter (1884–1951), jenž přicestoval do Prahy v říjnu 1935.66 
Řádné diplomatické styky mezi Svatým stolcem a Československem byly 
po dvou letech konečně obnoveny. 

O měsíc později, 20. listopadu, po zdaru prvního celostátního sjezdu 
československých katolíků v Praze jmenoval Vatikán pražského arcibiskupa 
Karla Kašpara kardinálem.67 Ocenění z vatikánských míst si jistě získal 
i Benešův projev na katolickém kongresu, v němž ministr zahraničí před 
zúčastněnými novináři označil „katolické hnutí v Československu za hnutí, 
které je důležitou složkou našeho národa a státu, a jehož kladné hodnoty morál-
ní a náboženské nutno všeobecně ocenit“.68 Vraťme se však zpět k osobnosti 
předsedy Československé strany lidové.

Nejpodrobněji byl o Šrámkově aktivitě v Římě v lednu 1935 pocho-
pitelně informován československý vyslanec Vladimír Radimský, který 
své závěry poslal nikoliv do Prahy – tam byl až mimořádně stručný –, ale 
vrchnímu odborovému radovi Eduardu Jelenovi, někdejšímu českoslo-
venskému zástupci u Svatého stolce, jenž se též účastnil jednání o podobě 
modu vivendi v Československu. 23. ledna 1935 mu V. Radimský sdělil, 
že pro J. Šrámka muselo být proniknutí do prostředí státního sekretariátu 
jistě cennou zkušeností. Domníval se, že o dění v republice informoval 
ministr unifikací představitele římské kurie zcela realisticky, takže „z vý-
vodů p. ministra Šrámka posoudil Vatikán zajisté nejlépe, jak daleko si může 
troufat“.69 Šrámek zřejmě hovořil s E. Pacellim a G. Pizzardem o dvou fázích 
delimitace, vnější a vnitřní, jak uvádí československý vyslanec u Svatého 
stolce, přičemž za důležitější považoval ministr první zmíněnou. Navrhoval 
však přenechat zodpovědnost za oba kroky Vatikánu, resp. budoucímu 
apoštolskému nunciovi v Praze, za nejdůležitější při jednáních na Slovensku 
považoval odmítnutí biskupa maďarské národnosti.70 Detailnější program 
Šrámkova jednání však bohužel k dispozici nemáme.

Po Šrámkově návratu do ČSR byl ministr zahraničí E. Beneš vyslan-
cem v Berlíně V. Mastným (1874–1954) informován, že říšský kancléř  

církví a státu. Sborník textů. Praha 2004, s. 91; N ě m e c ,  D.: Modus vivendi z roku 1928, 
s. 30.
66 AA. EE. SS., Cecoslovacchia, IV periodo, fascicolo 173, f. 3; Archiv Kanceláře prezidenta 
republiky, fond AKPR, Nástupní audience (Papežská nunciatura, 1920–1946); Národní archiv, 
fond Jan Jiří Rückl, kart. 38, Polední Lidové listy 16. října 1935; Národní archiv, Ministerstvo 
zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), kart. 1.599, Lidové noviny, 10. října 
1935.
67 K u k á n o v á ,  Zlatuše: Kardinálský klobouk pro Karla Kašpara. Paginae historiae 
15, 2007, s. 171; K o n í č e k ,  J.: Modus vivendi, s. 107; Z l á m a l ,  B.: Příručka českých 
církevních dějin VII, s. 75.
68 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 2B, koncept Jelenovy práce Česko-
slovensko a Vatikán za první republiky, s. 360.
69 Archiv Národního muzea, fond Eduard Jelen, kart. 1, Korespondence (Radimský 
Jelenovi, Řím 23. ledna 1935).
70 Tamtéž.
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A. Hitler prosazuje expanzi na východ, zejména vůči Československu 
a SSSR.71 Parlamentní volby konané v Československu v květnu 1935 přinesly 
vítězství Henleinově Sudetoněmecké straně (15,18 %). Na druhém místě 
skončila Beranova Republikánská strana zemědělského a malorolnického 
lidu (14,29 %) a na třetím Hamplova Československá sociálně demokra-
tická strana dělnická (12,55 %). Šrámkova Československá strana lidová 
skončila se 7,48 % hlasů na šestém místě;72 byl to její nejhorší výsledek 
v parlamentních volbách v období první republiky. 

Jak tedy hodnotit Šrámkovu vatikánskou misi ve 30. letech? Rozhodně 
bychom neměli jeho cestu do Říma na přelomu prosince 1934 a ledna 1935 
považovat za úspěšnou. Byla spíše zdvořilostní a pragmatickou návštěvou 
ve Věčném městě, jejímž hlavním cílem bylo, aby předseda Československé 
strany lidové, ministr současné vlády, kněz a vlivný muž katolického tábora 
Jan Šrámek nezůstal mimo dávno zahájená jednání mezi Československem 
a Svatým stolcem, ale naopak apeloval na váhající slovenské biskupy, čímž 
současně manifestoval jednotu vatikánského a československého katolic-
kého tábora při plánovaném provádění modu vivendi. Jan Šrámek však 
do československo-vatikánských jednání o aplikaci modu vivendi, projed-
návaného již od první poloviny 20. let, pokud je nám známo, nevstoupil. 
V této fázi však měla váha jeho osobnosti přesvědčit vatikánské kruhy 
o důvěryhodnosti jednání československé strany. Když se Lidové listy 
v září 1937 ptaly „Co přispělo lvím podílem k vydání papežské buly?“, jméno 
politika a kněze Jana Šrámka v jejich odpovědi nezaznělo.73 

J. Šrámek současně považoval za zdvořilé, aby po dvanácti letech 
v čele českého politického katolicismu vykonal další návštěvu Svatého 
stolce, který častěji navštěvovali jiní církevní a političtí představitelé Čes-
koslovenska. Ministr Šrámek byl spíše neoficiálním zmocněncem vlády, 
jenž měl sondovat stanovisko Svatého stolce na počátku roku 1935.74 
Pravděpodobně se snažil svoji cestu na jih využít ve vlastní prospěch uvnitř 
Československé strany lidové a prostřednictvím audience u papeže ukázat, 
že jeho stranická linie má podporu Vatikánu, čímž by současně zvýšil svoji 
prestiž v řadách katolíků i členů lidové strany. Výsledky parlamentních 
voleb v květnu 1935 a odmítnutí jednotného česko-slovensko-německo-
-maďarského katolického bloku však tato očekávání nepotvrdily.

71 AMZV, Politické zprávy – Berlín, 1935, Mastný, 27. ledna 1935; K l i m e k ,  An-
tonín –  K u b ů ,  Eduard: Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha 1995, s. 71.
72 T r a p l ,  M.: Český politický katolicismus, s. 288.
73 Národní archiv, Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (Vatikán a ČSR), 
kart. 1.599, Lidové listy, 9. září 1937.
74 Neoficiální podíl na jednání přiznal J. Šrámkovi též československý vyslanec u Svatého 
stolce V. Radimský. AMZV, Politické zprávy – Vatikán, 1934, Radimský Benešovi, 10. ledna 
1935.
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Die Verhandlungen Jan Šrámeks im Vatikan und die Position 
der Tschechoslowakischen Volkspartei Mitte der dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts

Die Studie widmet sich der Reise und den Verhandlungen des Vorsitzenden der Tsche-
choslowakischen Volkspartei, Politikers und Priesters Jan Šrámek nach Rom in den dreißiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts, wobei der Vf. deren Ursachen, den Verlauf und die Folgen im 
tschechoslowakischen, politisch-konfessionellen Kontext analysiert. Der Autor beschreibt 
darüber hinaus die Reaktionen der tschechischen Zeitungen und deren Reflexion der Reise 
des Ministers. Im besonderen Fokus stehen die Darstellung der Reise Šrámeks nach Rom 
vom 29. Dezember 1934 – 10. Januar 1935, bei der er am 3. Januar 1935 mit Papst Pius XI. 
zusammentraf und auch vom Staatssekretär Eugenio Pacelli sowie weiteren hohen Beamten 
der römischen Kurie empfangen wurde. Auf der Grundlage der zugänglichen Quellen aus 
tschechischen und vatikanischen Archiven (konkret: den Briefen Kamil Kroftas und Vladimír 
Radimskýs) gelangt Šmíd zu der Auffassung, dass J. Šrámek im Vatikan lediglich über den 
modus vivendi verhandelt habe, während die komplizierten aktuellen Probleme politisch-
konfessionellen Inhalts bei den Gesprächen in kirchlichen Kreisen nicht zur Sprache kamen. 
Šrámek war allerdings nur ein inoffizieller Gesandter der tschechoslowakischen Regierung, 
der die unentschiedenen slowakischen und vatikanischen Kreise überzeugen und ihnen die 
Glaubwürdigkeit der tschechoslowakischen Seite vor der Unterzeichnung des Abschlusspro-
tokolls über die Durchführung und Erfüllung des modus vivendi zeigen sollte. Der modus 
vivendi war zwar an der Jahreswende 1927/1928 unterzeichnet worden, der Prozess seiner 
Durchsetzung, der insbesondere die Abgrenzung der Diözesen und die Verwaltung des 
Eigentums betraf, erwies sich jedoch als sehr langwierig, die endgültige Lösung nahm fast 
den gesamten Zeitraum der Existenz der Ersten Republik ein. Die Studie ordnet Šrámeks 
Mission nicht allein in den tschechoslowakischen Kontext ein, sondern zugleich auch in die 
internationalen Verhältnisse in Europa am Ende der zwanziger und zu Beginn der dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts.





S T U D I E  A  Č L Á N K Y

Časopis Matice moravské 133/2014 135

Petr Malčík – Dušan Šlosar

Totalitní jazyk v československé publicistice 
na konci roku 1989*

Zdence Rusínové k sedmdesátým pátým narozeninám

The Totalitarian Language in the Czechoslovak Journalism at the End of 1989

The study focuses on the investigation of the totalitarian language in Czechoslovak 
journalistic texts of the end of the 1980s. It summarizes the existing state of research, 
solves some terminological problems, adumbrates methodological starting points and 
analyzes the degree of the presence of the totalitarian language in selected Czecho-
slovak periodicals. In the conclusion it fulfills the goals it has proposed suggesting 
eventualities of the further research.

Keywords: totalitarianism, Czech language, journalism, cliche, semantics

V naší studii hodláme na základě vybraných textů odhalit, do jaké 
míry užívala česká žurnalistika v listopadu a prosinci roku 1989 totalitního 
jazyka. Nejprve na základě svých předchozích výzkumů nastíníme kontury 
dosavadního bádání o tomto fenoménu a přiblížíme vztah publicistiky 
a propagandy. Následně představíme hlavní konstrukční prvky totalitního 
jazyka a na jejich doklady poukážeme ve zvolených textech. 

Vlivu totalitní moci na publicistiku, respektive propagandu1 byla 
v lingvistice věnována nemalá pozornost, a to zejména v Německu a Polsku. 
Za pionýrskou můžeme považovat práci Victora Klemperera Lingua Tertii 
Imperii, která byla poprvé uveřejněna v roce 1947 a českého vydání pod 
názvem Jazyk Třetí říše  – LTI se dočkala v roce 2003.2 Autor v ní prostřed-
nictvím esejů analyzoval jazyk mluvené i psané publicistiky v nacistickém 
Německu a zaměřil se především na sémantickou inflaci slov či na skutečnost 
(jak uvádí jeden z autorů této studie), „že publicistika závazně využívala 
ústředně stanovených klišé, která bylo možno jen mírně obměňovat“.3 Nápad-

*  Vznik této studie byl podpořen z projektu Grantové agentury České republiky, reg. 
č. 13-17435S.
1 Relaci publicistiky a propagandy se budeme věnovat dále.
2 K l e m p e r e r ,  Victor: Jazyk Třetí říše – LTI. Poznámky filologovy. Jinočany 2003.
3 Š l o s a r ,  Dušan: Jazyk totality a jazyk dneška. In: Jančáková, Jana – Komárek, Mi-
roslav – Uličný, Oldřich (edd.): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Díl 1. Praha 1995, 
s. 110.
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nou podobnost s jazykovou situací v komunistickém Rusku si Klemperer 
nepřipouštěl a „rozpor vyřešil poněkud rozpačitým konstatováním, že když dva 
dělají totéž, nemusí to být totéž“. 4 Z dalších prací vzniklých na území Německa 
můžeme jmenovat knihu Haralda Weinricha Linguistik der Lüge s podtitulem 
Kann Sprache die Gedanken verbergen?  5 Weinrichova kniha čerpá materiál 
ze stejného prostředí jako studie Klempererova, pozorný čtenář v ní však 
opět najde paralely s jazykem komunistické éry.6 Obšírnou bibliografii 
starších prací na dané téma uvádí ve své knize také Walther Dieckmann.7

Polské práce se zaměřují na období totality komunistické a z jejich 
nejvýraznějších autorů musíme na prvním místě jmenovat varšavského 
polonistu Jerzyho Bralczyka, který se kromě sémantické analýzy polského 
totalitního jazyka zabývá také obecnějšími metodologickými otázkami, 
zejména relací mezi manipulací a persvazí.8 Deskripce komunistického 
newspeaku z pozic morfosyntaxe, lexikologie a sémantiky představuje 
těžiště esejisticky laděné práce Michała Głowińského.9 Z nelingvistů se 
zajímavě pokusili postihnout jednotlivé jazykové projevy totality v Polsku 
např. Piotr Semków či Piotr Niwiński;10 esejistické znaky nese také článek 
varšavského historika a žurnalisty Adama Michnika.11

V českém prostředí byla situace zčásti odlišná. Nepříznivý politický 
vývoj naší země měl za následek mimo jiné to, že zde od konce čtyřicátých 
do konce osmdesátých let minulého století, z pochopitelných důvodů, ne-
mohly vznikat podobně zaměřené kritické analýzy, které by byly přístupné 
širší veřejnosti. Rozbor soudobého propagandistického jazyka se ubíral 
několika cestami, dvěma oficiálními a jednou neoficiální. První z nich, která 
byla prosazována zejména v padesátých letech, cílila na stylistický popis 
jazyka čelných představitelů totalitního režimu, event. nově oslavovaných 
hrdinů,12 a výsledné texty naprosto postrádají jakékoli sémantické či fra-
zeologické hodnocení; jedná se v podstatě o glorifikaci jazyka příslušného 
představitele/hrdiny.

4 Tamtéž.
5 W e i n r i c h ,  Harald: Linguistik der Lüge. Kann Sprache die Gedanken verbergen? 
Heidelberg 1966.
6 Š l o s a r ,  Dušan: Opera Bohemica Minora. Edd. Jan Dvořák – Petr Malčík. Brno 2010, 
s. 187–188.
7 D i e c k m a n n ,  Walther: Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und 
Semantik der politischen Sprache. Heidelberg 1969.
8 B r a l c z y k ,  Jerzy: O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Uppsa la 
1987; t ý ž :  O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa 2003.
9 G ł o w i ń s k i ,  Michał: Nowomowa po polsku. Warszawa 1990.
10 S e m k ó w ,  Piotr (ed.): Propaganda w PRL – wybrane problemy. Gdańsk 2004.
11 M i c h n i k ,  Adam: Jazyk ako forma agresie. Kulturný život 25, 1991, č. 42, s. 1, 7.
12 Podobné práce lze považovat za prostředek k dosažení úspěchu v „nově uspořádané“ 
společnosti. Své tvrzení dokládáme výčtem předních osobností jazykovědy, které se takovými 
charakteristikami zabývaly: František Trávníček věnoval své rozbory Klementu Gottwaldovi, 
Bohuslav Havránek analyzoval jazyk Antonína Zápotockého, Quido Hodura se zaměřil na jazyk 
Zdeňka Nejedlého apod.
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Druhý směr reprezentují kapitoly z praktické stylistiky zaměřené 
na konstituci agitačního a propagandistického projevu.13 Tyto studie čerpají 
inspiraci zejména z obdobných textů sovětských (např. z prací Aleksandra 
Ivanoviče Jefimova O jazyku propagandisty či Michala Ivanoviče Kalinina 
O komunistické výchově ; obě byly přeloženy v padesátých letech minulého 
století také do češtiny), osvětlují zejména výběr jazykových prostředků 
a střídání variet národního jazyka a svými autory jsou charakterizovány jako 
„hledání adekvátní působivé jazykové formy pro závažný obsah i pro vlastní cíl 
agitačně zaměřených projevů“.14 Kromě již zmíněné stati Jaroslava Kuchaře 
můžeme jmenovat také článek autorského kolektivu v čele s Janem Ko-
řenským,15 který zachycuje proces vytváření propagandistického projevu 
(mluveného i psaného) v prototypických rysech (médium, čas, prostor, 
autor, adresát apod.), respektive podává obraz komunikačního modelu.

V třetím případě šlo o rozbory publikované v samizdatu či v exilu, 
z nichž za nejvýznamnější považujeme počin Petra Fidelia Jazyk a moc. 
Kniha vyšla poprvé v Mnichově roku 1983 a poté znovu v souborném 
vydání na konci milénia.16 Autor se ve svém esejisticky laděném textu 
věnuje výhradně sémantické analýze komunistické publicistiky, konkrétně 
úvodníků Rudého práva, díky níž odhaluje způsoby manipulace prostřed-
nictvím totalitního jazyka.

Po listopadovém převratu v roce 1989 začaly být studie zaměřené 
na sémantickou analýzu jazyka totalitní moci publikovány také oficiálně.17 
Jedná se zejména o práce Dušana Šlosara,18 Edvarda Lotka,19 metodo-
logickou stať Karla Šebesty,20 příspěvek Věry Schmiedtové,21 statisticky 

13 Rozdíl mezi propagandou a agitací přibližuje Jaroslav Kuchař: „V politické terminologii 
marxistické se agitací rozumí objasňování užšího okruhu myšlenek a znalostí nejširším vrstvám, 
kdežto propagandou, která má už výraznější třídní ráz, propagování širšího okruhu myšlenek, 
učení nebo politických teorií, zpravidla též s hlubším výkladem, a to poměrně užšímu okruhu lidí; 
obě formy činnosti spojuje pak rys přesvědčovací, získávací.“ K u c h a ř ,  Jaroslav: O jazyce 
a stylu stranické agitace a propagandy. Naše řeč 44, 1961, č. 5–6, s. 134.
14 Tamtéž, s. 141.
15 K o ř e n s k ý ,  Jan –  N ě m e c ,  Bohuslav –  P e t r ,  Jan: O jazyku funkcionáře 
a propagandisty. Naše řeč 65, 1982, č. 4, s. 176–185.
16 F i d e l i u s ,  Petr: Jazyk a moc. München 1983; t ý ž :  Řeč komunistické moci. Praha 
2002.
17 Z pozic literární teorie se podobnými otázkami v porevoluční době zabýval především 
Vladimír Macura, ovlivněný ve svém přístupu zejména pracemi tzv. tartusko-moskevské školy. 
Viz např. M a c u r a ,  Vladimír: Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha 2008.
18 Š l o s a r ,  Dušan: Čeština totalitní epochy. In: Rusinová, Eva (ed.): Přednášky a besedy 
z 27. běhu LŠSS. Brno 1994, s. 39–41; t ý ž :  Jazyk totality.
19 L o t k o ,  Edvard: Texty politické propagandy a jazyková kultura. In: Jančáková, J. – 
Komárek, M. – Uličný, O. (edd.): Spisovná čeština, s. 107–109.
20 Š e b e s t a ,  Karel: Studovat jazyk totality? In: Kabele, Jiří – Mlčoch, Lubomír (edd.): 
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. Díl 1. 
Přelom druhého a třetího tisíciletí z pohledu společenských věd. Praha 2001, s. 268–273.
21 S c h m i e d t o v á ,  Věra: Totalitní jazyk v bývalém Československu, koncept slova 
práce. In: Budil, Ivo – Zíková, Tereza (edd.): Totalitarismus. Díl 3. Totalita, autorita a moc 
v proměnách času a prostoru. Ústí nad Labem 2007, s. 110–116.
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pojaté kolektivní dílo pracovníků Ústavu Českého národního korpusu,22 
z novějších prací pak o nepříliš šťastně pojatou kapitolu v syntéze Miro-
slava Komárka23 či o zdařilou kolektivní monografii pracovníků Ostravské 
univerzity.24 Tendence zkoumat a analyzovat totalitní jazyk se projevuje 
v posledních letech také u nelingvistů. Zmínit můžeme například knihu 
teoretika žurnalistiky Alexe Röhricha,25 stať historika Kamila Činátla26 či 
monografii z pera politologa Tomáše Váni.27 Kvalita těchto studií se jeví 
jako značně diferenciovaná. Souhrnně můžeme konstatovat, že z jazykověd-
ného hlediska uvedené texty nové poznatky nepřinášejí, ale problematiku 
vhodně doplňují optikou žurnalistickou a politologickou.

V české stylistické literatuře bývá oblast propagandy považována 
za hyponymum publicistického funkčního stylu.28 Funkční charakteristika 
tohoto stylu se jeví jako poněkud vágní, což dokládá definice ze Stylistiky 
současné češtiny: „Jako jeden z funkčních stylů současné češtiny představuje zo-
becněné a nadřazené označení pro všechny typy jazykových projevů (verbálních 
komunikátů), které vedle své funkce sdělné, informativní, komunikační plní 
ještě funkci ovlivňovací, přesvědčovací a získávací.“  29 Z jazykových prostřed-
ků konstituujících publicistický styl bývají na prvních místech uváděny 
publicismy a zdůrazňuje se proces automatizace jazykového vyjadřování. 
V podstatě stejnou definici publicistického stylu podal již v roce 1974 
Alexandr Stich: „[…] publicistické funkce (kontakt, hodnocení, apel) se mohou 
v konkrétních výpovědích projevovat v jazykových jednotkách, které zároveň 
přinášejí sdělení, nebo jsou naopak od sdělení samého odděleny a mají své vlastní 
sekvence jazykových jednotek. Pak je takový segment textu výhradně publicistický 
a mezi ním a ostatními částmi textu je sémantický šev (ovšem šev často velmi 
nenápadný, protože k souboru norem publicistického stylu většinou patří tendence 
skrývat ovlivnění před adresátem a vydávat i publicistické slohové jevy v textu 
za prostředek objektivního sdělování).“  30

22 Č e r m á k ,  František –  C v r č e k ,  Václav –  S c h m i e d t o v á ,  Věra (edd.): 
Slovník komunistické totality. Praha 2010.
23 K o m á r e k ,  Miroslav: Dějiny českého jazyka. Brno 2012, s. 54–58.
24 D a v i d ,  Jaroslav –  Č e c h ,  Radek –  D a v i d o v á  G l o g a r o v á , 
Jana – R a d k o v á ,  Lucie –  Š ú s t k o v á ,  Hana: Slovo a text v historickém kontextu. 
Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka. Brno – Ostrava 2013.
25 R ö h r i c h ,  Alex: Ideologie, jazyky, texty. Analýza a interpretace Rudého práva z roku 
1953 a 1975 a Práva z roku 1997. Liberec 2008.
26 Č i n á t l ,  Kamil: Jazyk normalizační moci. In: Bílek, Petr Antonín – Činátlová, Blanka 
(edd.): Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram 2010, s. 28–42.
27 V á ň a ,  Tomáš: Jazyk a totalitarismus. Brno 2013.
28 Č e c h o v á ,  Marie –  C h l o u p e k ,  Jan –  K r č m o v á ,  Marie –  M i -
n á ř o v á ,  Eva: Stylistika současné češtiny. Praha 1997, s. 177; J e l í n e k ,  Milan: Styl 
publicistický. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana (edd.): Encyklopedický 
slovník češtiny. Praha 2002, s. 458–460.
29 Č e c h o v á ,  M. –  C h l o u p e k ,  J. –  K r č m o v á ,  M. –  M i n á ř o v á ,  E.: 
Stylistika, s. 176.
30 S t i c h ,  Alexandr: Problematika publicistického funkčního stylu a jeho konfrontačního 
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Zcela jiný pohled na publicistický styl a na funkci médií obecně přináší 
studie teoretika žurnalistiky Jana Bartáka, který považuje propagandu za hy-
peronymum publicistiky. Tu ztotožňuje se zpravodajstvím a uvádí dlouhý 
výčet manipulativních prostředků, kterých publicistika využívá. Uvádíme 
zde jeho přiléhavou definici funkce médií: „Pomineme-li iluzi o nestranic-
kosti, nadstranickosti a objektivnosti médií, zjistíme, že média obvykle někomu 
či něčemu slouží, nebo dokonce posluhují. Jsou prostředkem mediálního byznysu 
a jako taková jsou zbožím. Ne ovšem jakýmkoli, ale zbožím sui generis. To proto, 
že více či méně úspěšně předstírají, že uspokojují vyšší potřeby svých konzumentů, 
např. být objektivně informován o dění ve světě a u nás. Podíváme-li se však 
na prolínání zpravodajství (kde – podle klasických kánonů žurnalistiky – fakta 
by měla být posvátná) a publicistiky (kde komentář, způsob přístupu, nazírání 
na problém a jeho hodnocení jsou volné, zcela v rukou autora) vidíme, že spíše než 
o objektivní informování publika jde médiím o zainteresovaný, zaujatý výklad 
a hodnocení světa, událostí a jejich protagonistů, faktů. Ne ovšem o jakékoliv 
hodnocení či výklad, ale takové, které odpovídá zaměření příslušného média.“  31

Toto pojetí vtělil do svého rozdělení publicistického stylu také 
Jaroslav Bartošek, ovšem uvádí je pouze jako jeden z typů pod názvem 
manipulátorská publicistika.32 

Soňa Schneiderová, inspirována pracemi Jany Hoffmanové, zavádí 
místo publicistické stylu termín mediální diskurz,33 což i obsáhle odůvod-
ňuje; náš další výklad tím ovšem nepostihuje. 

Cílem naší práce totiž není snaha definitivně vyřešit problémy chápání 
publicistického stylu či jeho jednotlivých typů, nýbrž zdůraznit diskrepance 
jeho pojímání. V tomto článku užíváme termínů publicistika a propaganda 
jako úplných synonym a texty zmiňovaných novin chápeme jako prostředek 
užívaný k manipulaci. 

Nejnápadnějším rysem totalitní češtiny byly beze sporu fixní obraty, 
klišé. Ta sama o sobě bývají obecným znakem publicistického stylu; v to-
talitním jazyce však nevznikala postupným ustalováním v úzu, ale autori-
tativním zadáním, jehož účelem bylo záměrně manipulovat s vědomím lidí 
(klid a pořádek, plnění nezastu pitelné role, stanoviska pracujících ze závodů, 
právo hovořit jménem všeho našeho lidu atd.). Jejich opakování se považova-
lo za žádoucí manifestaci názorové solidarity s vládnoucí mocí. Zdrojem 
klišé byly zčásti také povinné seznamy hesel k jistým příležitostem, např.  

studia v rámci slovanských jazyků. In: Havlová, Františka – Stich, Alexandr: Stylistické studie I. 
Praha 1974, s. 36.
31 B a r t á k ,  Jan: Průvodce minovým polem propagandy. In: Žantovský, Petr (ed.): Média 
jako překážka v komunikaci? Praha 2003, s. 84.
32 B a r t o š e k ,  Jaroslav: Jazyk žurnalistiky. In: Daneš, František et al. (edd.): Český 
jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997, s. 58.
33 S c h n e i d e r o v á ,  Soňa: Mediální diskurz. In: Uličný, Oldřich – Schneiderová, 
Soňa (edd.): Studie k moderní mluvnici češtiny. Díl 2. Komunikační situace a styl. Olomouc 
2013, s. 95.
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k Prvnímu máji (Výše prapor proletářského internacionalismu; Buduj vlast, 
posílíš mír atd.). Užívání těchto obratů vedlo v důsledku k jejich význa-
movému vyprázdnění; publicistika přinášela jen minimum informací a její 
někdejší úloha ustupovala funkci manifestační. Maximálního uplatnění došla 
klišé v epoše normalizace sedmdesátých let. Oproštění se od myšlenkových 
procesů bylo strategickým cílem jazyka totalitní společnosti a v momentě, 
kdy došlo k její transformaci, začaly také fixní obraty z úzu velmi rychle 
ustupovat. Jejich relikty zůstávaly nepočetné, jak ukážeme dále.

Jiným znakem, shodným, stejně jako v předchozím případě, s nacis-
tickým jazykem, byla specifická obraznost vyjadřování, jejímž prostředkem 
jsou militaria: boj o zrno (ještě přímé přejetí z nacistického jazyka), boj proti 
imperialismu, boj za mír, boj za předčasné splnění plánu, boj za lepší mezilidské 
vztahy atd.; Národní fronta, kulturní fronta, vědecká fronta, divadelní fronta atd.; 
ideologická ofenzíva, kulturní ofenzíva, mírová ofenzíva atd. Tato obraznost, 
spjatá s vojenským prostředím, je důsledkem chápání společnosti, podle 
něhož je jedinec pouhou součástí jakési bojové sestavy, plně podřízené 
velení. Dnes tato dikce poskytuje jen nechtěné svědectví o povaze myšlení 
mluvčího.

Důležitý rys totalitního jazyka, který se konstituoval rovněž v na-
cistické době, představuje záměrná sémantická zamlženost, přecházející 
ve významovou vyprázdněnost důležitých pojmenování společenských 
jevů a sloužící k manipulaci s vědomím. Spočívá v užívání hyperonym 
na úkor specifických pojmenování s cílem potlačit eventuální negativní 
konotace. Prapočátkem bylo zřejmě nacistické označení konečné řešení 
židovské otázky, použité místo náležitých výrazů holocaust či šoa. Je to jev, 
který získal v politickém diskurzu téměř pevné místo v důsledku toho, že 
alespoň částečně zbavuje mluvčího odpovědnosti za realitu, o níž skrytě 
referuje. Setkáváme se s ním jak v totalitním jazyce komunistické epochy, 
tak v jazyce současných politiků (např. kult osobnosti × stalinská nezákonnost, 
zestátnění × krádež, odklonění × nelegální přesun peněz aj.).

Poslední symptom, který v našem výčtu uvedeme, charakterizoval 
ve své studii Karel Šebesta. Jde o tzv. manichejské vidění skutečnosti: 
„Svět, který propaganda konstruuje, je důsledně rozlišen na svět ‚náš‘, jemuž 
jsou vyhrazeny pouze pozitivní kvality, a svět nepřátelský, jemuž jsou vyhrazeny 
kvality přesně opačné. Informace, které jsou v médiích podávány, jsou pak zpra-
covány takovým způsobem, aby uvedenému základnímu schématu odpovídaly: 
pozitivní informace o totalitním režimu jsou krajně zesilovány, informace o jeho 
neúspěších jsou zamlčovány, redukovány a zeslabovány (opak platí o informacích 
o protivníkovi).“  34

Se všemi výše uvedenými rysy se setkáváme v různé míře i v námi 
analyzovaných textech. V následující pasáži ukážeme, nakolik užívání tota-

34 Š e b e s t a ,  K.: Studovat jazyk totality, s. 270.
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litního jazyka přetrvávalo ve třech vybraných denících: Lidová demokracie, 
Rovnost a Rudé právo, po událostech 17. listopadu 1989. Poněvadž toto 
datum připadlo na pátek, první reakce na události tohoto dne mohly být 
publikovány až v pondělí 20. listopadu. 

V tento den (20. listopadu 1989) se v brněnském vydání Lidové de-
mokracie na titulní straně objevil článek převzatý z České tiskové kanceláře 
(ČTK), který tendenčně shrnuje páteční události v Praze a snaží se důrazně 
popřít úmrtí studenta Martina Šmída. V textu se vyskytuje několik fixních 
obratů: protispolečenská vystoupení, společenský neklid, vyvolávání nepřátel-
ských nálad apod.35 Jedná se ovšem o poslední článek s prvky totalitního 
jazyka v Lidové demokracii. Následující den (21. listopadu 1989) vyšlo 
na titulní straně listu prohlášení, ve kterém redaktoři žádají o prošetření 
zásahu, a v dalších dnech se deník snažil objektivněji informovat o situaci 
v Československu, např. prostřednictvím stanovisek studentů, dělníků 
a různých zájmových či profesních organizací.36 Pro úplnost dodejme, že 
list nesl podtitul Orgán Československé strany lidové a ve zmíněných dnech 
fungoval také jako stranické médium.

Brněnské vydání Rovnosti se zaměřovalo zejména na události, jež se 
odehrály na Moravě (kromě oficiálních zpráv převzatých z ČTK), a proto 
se o soudobých společenských událostech bylo lze dočíst až ve čtvrtek 
23. listopadu 1989, a to na titulní straně v článku K situaci v kraji. Redakce 
informovala o probíhajících setkáních na vysokých školách, která hodnotila 
jako úchylku minoritní části společnosti, a zdůrazňovala, že akce se konají 
za účasti exponentů opozice (jmenován Jan Šabata). Ve zprávě jsou opět 
užity fixní obraty: Studenti z vyšších ročníků vyzvali ostatní ke klidu a nástupu 
do školy ; Po výzvách ke klidu se přesunuli před Janáčkovo divadlo aj., a komicky 
působí skutečnost, že v sloupcové sazbě se objevují i jiné, drobnější zprávy 
z kraje, které kupříkladu informují o klučení starých sadů a vinic ve Velkých 
Pavlovicích. V intencích úchylky od normálu se nese i provolání Krajské 
vysokoškolské rady Svazu socialistické mládeže, které obsahuje mimo jiné 
následující výzvu: „Nepřipusťme, aby v davové psychóze zaznívaly našimi 
ústy názory, o jejichž správnosti nejsme plně přesvědčeni.“ Ve vydání z tohoto 
dne (a i ze dnů následujících) se objevují stanoviska a prohlášení, která 
naplňují tezi o manichejském vidění světa37 – demonstranti jsou líčeni jako 
skupina mládeže vedená protistátními živly a podporovaná kapitalistickými 
státy, která se snaží vymezit vůči autoritám a vzít dělníkům klid, potřebný 
na práci. Pro podpoření tohoto stanoviska otiskl list i vyjádření lékaře, 
který tvrdil, že „se nepochybně jedná o určitý druh odporu k autoritám, který 
je pro mládí typický“.38 Dále se zde objevují i reakce soustředěné do člán-

35 Lidová demokracie, roč. 45, č. 273, 20. 11. 1989, s. 1.
36 Lidová demokracie, roč. 45, č. 274, 21. 11. 1989, s. 1.
37 Š e b e s t a ,  K.: Studovat jazyk totality, s. 270.
38 Rovnost, roč. 104, č. 276, 23. 11. 1989, s. 3, 4.
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ku s názvem Dialog nelze vést na ulici,39 které opozici ve výše zmíněném 
duchu dehonestují. Na avizovanou stávku reagovala redakce Rovnosti opět 
prostřednictvím fixních obratů: […] v klidu a bez emocí pracovat; Zabraňte 
narušení výrobního a pracovního procesu, nepředvídaným ekonomickým a mo-
rálním ztrátám aj.;40 bezprostředně po stávce informovala v podobných 
intencích: Národní výbory v našem kraji splnily svoje úkoly k zajištění všech 
potřeb občanů; Chceme zabezpečovat úkoly ve spolupráci se všemi občany atp.41

V souvislosti s diskusí o zrušení článku Ústavy, který zaručoval 
vedoucí úlohu Komunistické strany Československa, vydala redakce ná-
sledující prohlášení: „Každé noviny mají svého vydavatele. Ať už politickou 
stranu, společenskou či zájmovou organizaci, nebo jednotlivce. To platí v celém 
světě bez výjimek. Co to znamená? Především to, že noviny vždy píší v zájmu 
svého vydavatele, nikdy ne proti němu. Z toho ovšem vyplývá jedna podstatná 
zásada. Žádné noviny nejsou úplně nezávislé, jak to občas některé hlasy poža-
dují. Stejně jako Svobodné slovo hájí a bude hájit politiku strany socialistické, 
Lidová demokracie politiku strany lidové, tak se Rovnost bude nadále zasazovat 
za zájmy svého vydavatele, tedy KSČ. V tomto směru nemůže přinést změnu ani 
zrušení ústavního článku o vedoucí úloze naší strany. Komunistická strana Čes-
koslovenska bude bojovat o své postavení ve společnosti, jako rovnoprávný článek 
nového demokratického systému bude vystupovat v zájmu svých členů a lidu, a to 
i prostřednictvím Rovnosti.“  42 Tímto prohlášením se přímo potvrdila naše 
teze o relaci publicistiky a propagandy v podobě, jaká odpovídá pojetí 
Jana Bartáka.43 Dodejme, že tato rozhodnost vydržela redakci Rovnosti 
pouze do 5. prosince 1989; 18. ledna 1990 upustil tento deník od svého 
podtitulu Orgán jihomoravského Krajského výboru KSČ.

Brněnské vydání Rudého práva otisklo 20. listopadu 1989 zprávu, 
která vycházela, stejně jako v případě Lidové demokracie, z podkladů ČTK; 
redakce však text doplnila o několik fixních obratů: Usilujeme o zásadní 
změny ve všech sférách naší společnosti; […] nacházet východiska a sjednocovat 
své síly ke konstruktivní práci v zájmu dalšího socialistického rozvoje naší země 
aj.44 Od 20. listopadu 1989 se v listu objevovaly ohlasy rozezlených straníků, 
kteří s nelibostí sledovali politické směřování Československa a žádali ve-
doucí představitele Strany o zjednání nápravy. Tomu redakce přizpůsobila 
i jazyk prohlášení: Odmítáme demagogický nátlak různých politických samo-
zvanců; Ke své práci potřebujeme především klid, pořádek a příznivé politické 
klima; Vyslovujeme plnou podporu opatřením k udržení kázně a pořádku; […] 
výzva k rozumu aj.45 Jazyk Rudého práva vykazoval všechny výše uvedené 

39 Tamtéž.
40 Rovnost, roč. 104, č. 277, 24. 11. 1989, s. 1, 2.
41 Rovnost, roč. 104, č. 282, 30. 11. 1989, s. 1.
42 Tamtéž.
43 B a r t á k ,  J.: Průvodce minovým polem, s. 84.
44 Rudé právo, roč. 70, č. 273, 20. 11. 1989, s. 1.
45 Rudé právo, roč. 70, č. 273, 20. 11. 1989, s. 2.
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znaky totalitního jazyka, a to i v dalších polistopadových měsících, dokonce 
nejdéle ze všech československých deníků. Náznak sebereflexe nalézáme 
v čísle z 18. prosince 1989, kdy se redakce ústy svého vedoucího omluvila 
za dvacetiletí, ve kterém tiskla depreciativní články o oponentech režimu, 
např. o Václavu Havlovi. Míra upřímnosti této omluvy a její důsledky mohou 
být tématem pro další studie.

V našem příspěvku jsme nastínili hlavní charakteristiky totalitního 
jazyka a poukázali na varianty jeho užití ve vybraných československých 
denících v listopadu a prosinci roku 1989. Nelze konstatovat, že by tra-
diční způsob vyjadřování v různých médiích reagoval na transformaci 
společenských poměrů vždy stejně. V závislosti na výběru periodik jsme 
dospěli k následujícím závěrům: a) Totalitní jazyk vymizel téměř okamžitě 
po tzv. sametové revoluci (Lidová demokracie). b) Totalitní jazyk neztratil 
své výsadní postavení až do nástupu nového vedení redakce a ta se od do-
savadního způsobu vyjadřování následně distancovala (Rovnost). c) I přes 
snahu skupiny redaktorů zůstal totalitní jazyk v užívání ještě v dalších 
měsících po listopadových událostech (Rudé právo). 

Die totalitäre Sprache in der tschechoslowakischen Publizistik 
am Ende des Jahres 1989

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Erforschung der totalitären Sprache in 
Texten der tschechoslowakischen Publizistik in den ausgehenden achtziger Jahren des 
20. Jahrhunderts. Es werden der aktuelle Forschungsstand zusammengefasst, einige termi-
nologische Fragen einer Lösung herbeigeführt und die methodologischen Ausgangspunkte 
skizziert. Zugleich bemühen sich die Vf. zu beschreiben, in welchem Umfang ausgewählte 
tschechoslowakische Periodika die totalitäre Sprache in der Zeit nach der sog. Samtenen 
Revolution benutzten. Abschließend geht es um die Möglichkeiten für weitere Forschungen.
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Základy

Král Karel a papež Lev. De Karolo rege et Leone papa – Epos o Karlu 
Velikém
Přeložila, doprovodnou studií a poznámkami opatřila Jana Nechutová. Ostrava, 
Ostravská univerzita 2013, 112 s., ISBN 978-80-7464-494-8

Horkou novinkou na pultech domácích knihkupectví je publikace 
věnovaná jednomu z velikánů politických i kulturních dějin středověku 
Karlovi Velikému. Její vydání bylo autorkou načasováno tak, aby připome-
nulo velké jubileum franckého krále a římského císaře, od jehož úmrtí letos 
uplynulo 1200 let. Lze předpokládat, že památka, kterou se Jana Nechutová 
rozhodla zpřístupnit české veřejnosti, je u nás známá spíše jen úzkému 
okruhu latinských medievistů a historiků raného středověku. Jiný vztah 
má k eposu o Karlu Velikém a papeži Lvu (neboli též tzv. Paderbornské-
mu eposu) německé bádání, jež k tomuto důležitému kamínku v mozaice 
pramenů karolínského období dlouhodobě upírá neutuchající pozornost. 

První polovina knihy čtenáři nabízí latinský text díla s jeho českým 
překladem. Originální znění eposu bylo převzato z edice E. Dümmlera,1 při 
jeho překladu však J. Nechutová vycházela i z novější edice Brunhölzlovy2 
a z poznatků vzešlých z pozdějšího studia tohoto pramene, přičemž na od-
chylky upozorňuje v poznámkách. Provedla také vlastní segmentaci textu 
podle obsahového hlediska, čímž výrazně usnadnila jeho recepci. Zároveň 
se zřekla toho, aby bylo v latinském originálu či v jeho překladu důsledně 
upozorňováno na zjištěné ohlasy děl antických a středověkých autorů, až 
na několik nejvýraznějších případů závislosti Karlova eposu na předlohách, 
jež vyzdvihuje v doprovodné studii (kap. 3, s. 72–80) a v poznámkách 
k překladu. Osobně je mi rozhodnutí vypustit určení autorit líto, mj. 
i proto, že jak vyplývá z doprovodné studie (s. 73), část odkazů a aluzí 
byla identifikována moderním bádáním a netvoří přímou součást dostupné 
edice ani její revidované podoby, nicméně zvolený přístup autorce nelze 
vytýkat, neboť její kniha je určena širším čtenářským vrstvám, a těžiště 
jejího přínosu tedy spočívá především v částech ostatních.

Český překlad eposu J. Nechutová pořídila s přihlédnutím k překladu 
německému a k sekundární literatuře, rozebírající problémy interpretace 

1 Poetae Latini medii aevi I. Poetae Latini aevi Carolini. Ed. E. Dümmler. Berolini 1881, 
s. 366–379 (přetisk München 1979). 
2 Uveřejněné v rámci publikace Karolus Magnus et Leo papa. Ein Paderborner Epos vom 
Jahre 799. Mit Beiträgen von H. Beumann, F. Brunhölzl, W. Winkelmann. (Studien und 
Quellen zur westfälischen Geschichte 8). Paderborn 1966.
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jednotlivých úseků díla (zejm. k pracím D. Schallera). Technika překladu 
Karlova eposu vychází z dnes již tradičního způsobu převádění daktylského 
hexametru do češtiny pomocí přízvučné daktylotrochejské hexapodie, jeho 
přísná pravidla však autorka vědomě do určité míry rozvolňuje: jak uvádí 
v překladatelské poznámce, neklade před cézuru důsledně jednoslabičná 
slova, nevyhýbá se delším než tříslabičným slovům a občas nerespektuje 
rytmickou platnost předložkových vazeb. K tomu lze dodat, že na několika 
místech verše začínají nepřízvučnou jednoslabičnou předrážkou (např. 
v. 17, 43, 51, 103, 266, 350, 492), jíž při překladu hexametru (ovšem 
pentametrem v případě Lucretiova spisu De rerum natura) užívala Julie 
Nováková. Občasné připouštění drobných prohřešků proti přirozenému 
přízvukování slabik, jež lze podle autorčina návrhu současně vnímat jako 
náznak „ne vždy korektní metriky originálu“ (s. 108), se bohatě zúročilo 
v nenucené a přehledné syntaxi veršů, která čtenáře nenutí klopýtat přes 
výmoly v podobě hyperbat, násilně krácených tvarů a neobvyklých, zmr-
začených vazeb, příznačné pro rytmicky dokonalejší překlady starší doby. 
Připočte-li se k tomu překladatelčino umění snoubit krásná, nevšední 
(přitom však nikoliv archaická) slova z pokladu českého jazyka s obrat-
ným, přiléhavým vyjadřováním, které jednak zlehka črtá básnické obrazy 
a jednak se neostýchá užít moderní výrazy (srov. např. v. 90 senes vates: 
antický básník, v. 98: Altaque disponens venturae moenia Romae: jako architekt 
velebné podoby příštího Říma; 135: Roscida stipantes sinuoso poplite mella: 
tam potom jejich zahnuté nožky vtlačí med rosný; v. 156 delecta iuventus: 
elitní sbory; 286-7: Et tuba magnanimos incendit ad acra molosos / Proelia: 
zvukem polnice moloští psi jsou provokováni / k bitvě), není žádným pře-
kvapením, že je Karlův epos v podání Jany Nechutové literární památkou 
zachovávající poetický charakter své předlohy, a přitom nanejvýš čtivou.

Za textem díla je zařazeno faksimile jediného rukopisu, v němž se 
skladba dochovala (Ms. C 78, Zentralbibliothek, Zürich) a jenž vznikl 
ve svatohavelském klášteře na konci 9. století. Druhou polovinu knihy 
zaujímá poměrně obsáhlá doprovodná studie, v níž autorka mapuje stav 
bádání o problematice Paderbornského eposu: popisuje dochování textu, 
podává seznam jeho vydání a překladů, charakterizuje jeho kompozici 
a hlavní literární vzory, shrnuje dosavadní názory na autorství a dataci 
skladby a zvláště na otázku, na jejímž odlišném řešení jsou tyto často 
rozporuplné hypotézy založeny – zda je dílo v dochované podobě úplné 
nebo zda jde o jeho pouhý fragment; přibližuje také historické okolnosti 
vzniku eposu a v něm líčeného dění. Tato témata jsou pojednána pře-
vážně na základě sekundární literatury; vlastní zajímavá zjištění, mnohdy 
pramenící z tvůrčí překladatelské práce, pak J. Nechutová přináší zejména 
v kapitolách o žánrové klasifikaci skladby, o literárním obrazu Karla Veli-
kého v eposu a o poetice traktovaného textu. Publikaci uzavírá obligátní 
soupis pramenů a literatury.
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Neznámý autor Karlova eposu by si stěží mohl přát, aby tuzemského 
čtenáře do jeho tvorby uvedl někdo jiný než Jana Nechutová. Díky autorči-
ným letitým zkušenostem s filologickým studiem středověkého písemnictví 
a s překládáním jeho skvostů do rodného jazyka je dílo české veřejnosti 
představováno ve formě vstřícné vůči širšímu než jen odbornému publiku, 
v kontextu odpovídajícím jeho významu a dosavadnímu badatelskému 
zájmu o ně a na úrovni, která dalece přesahuje běžnou překladatelskou 
produkci obdobného rázu. Proto lze knihu potenciálním zájemcům vřele 
doporučit. Anna Pumprová

Tomáš Č e r n u š á k  (ed.): Epistulae et acta Antonii Caetani 
1607–1611, Pars IV (September 1608 – Junius 1609)
Pragae, Academia 2013 (= Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud 
imperatorem 1592–1628. Tomus IV), 472 s., ISBN 978-80-200-2238-7

Korespondence papežských nunciů u císařského dvora uložená 
ve Vatikánském tajném archivu (Archivio Segreto Vaticano) a Apoštolské 
knihovně (Biblioteca Apostolica Vaticana) náleží mezi nejvýznamnější 
a nejlépe dochované prameny vypovídající o mezinárodních vztazích 
v raném novověku. V habsburské monarchii měl Svatý stolec své legáty 
již od roku 1533, kdy byla založena vídeňská nunciatura. Právě ona měla 
v následujících letech sehrát rozhodující úlohu při znovudobývání ztrace-
ných pozic katolicismu ve střední Evropě. Od samého počátku si papežští 
nunciové na císařském dvoře udržovali značný politický i duchovní vliv 
a po celé období raného novověku jim náleželo přední místo v tamním 
diplomatickém sboru. Dopisy, které si papežští vyslanci vyměňovali se 
státním sekretářem Svatého stolce, tak zasluhují pozornost nejen díky 
svému rozsahu, jenž historikům umožňuje sledovat vývoj v habsburské 
monarchii i na císařském dvoře v delších časových úsecích, nýbrž i díky 
svému obsahovému zaměření. 

Nespornou vypovídací hodnotu nunciatur pro politické, náboženské, 
sociální i kulturní dějiny Evropy si uvědomovali již historikové 19. století. 
Nedlouho poté, co papež Lev XIII. otevřel v roce 1881 Vatikánský tajný 
archiv badatelům, přistoupily vyspělé evropské státy ke zřízení vlastních 
historických ústavů v Římě, jejichž hlavním posláním bylo připravit kritické 
edice důležitých vatikánských pramenů. Výjimečné místo si mezi nimi brzy 
vydobyly Österreichisches Historisches Institut/Istituto Storico Austriaco, 
založený v roce 1881, a Preußische Historische Station/Stazione Storica 
Prussiana (později přeměněná na Deutsches Historisches Institut/Istituto 
Storico Germanico), založená o sedm let později. Konflikt o publikační 
práva k vydávání nunciatur, jenž se mezi oběma instituty rozhořel na po-
čátku devadesátých let 19. století, byl nakonec urovnán smírně. Většinu 
raně novověkého období papežských nunciatur měli zpracovat němečtí 
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historikové, Rakouskému historickému institutu bylo vyčleněno období 
let 1560–1572.1 V meziválečné době se k oběma institucím přidal rovněž 
Československý historický ústav v Římě, jemuž na základě vzájemné dohody 
mezi zúčastněnými ústavy připadl úkol připravit kritickou edici nunciaturní 
korespondence z let 1592–1628. 

Zatímco systematická a soustavná ediční práce Německého historické-
ho ústavu již přinesla více než třicet svazků nunciaturních zpráv vydaných 
v edici Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 
zahrnující období 1533–1635,2 výsledky Československého historického 
ústavu, jehož činnost byla nejprve násilně přerušena nacistickými okupanty 
a po roce 1948 komunistickou diktaturou, jsou mnohem skromnější. Vždyť 
z ediční řady nunciaturní korespondence, která nese název Epistulae et acta 
nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, donedávna vyšel 
pouze svazek korespondence Giovanni Stefana Ferreriho (1604–1607) 
publikovaný v roce 19443 Zdeňkem Kristenem a čtyři svazky korespon-
dence Antonia Caetaniho z let 1607–1608, které ve třicátých a čtyřicátých 
letech 20. století připravila Milena Linhartová.4

Přestože Český historický ústav v Římě, nově otevřený v roce 1993, 
sliboval návrat k započaté ediční činnosti, bylo třeba čekat ještě dalších 
dvacet let, než ediční řada Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud 
imperatorem 1592–1628 zaznamenala další přírůstek. Je jím recenzovaná 
edice dopisů Antonia Caetaniho z období od září 1608 do konce června 
roku 1609, jež vznikla zásluhou brněnského historika a archiváře Tomáše 
Černušáka. Ačkoliv Černušákova edice navazuje na svazky vydané Milenou 
Linhartovou, editorova pečlivá práce nezapře inspiraci načerpanou 
z moderních edic vydávaných Německým historickým ústavem v Římě. 
V prvé řadě k tomu odkazuje jazyk, kterým Černušák doprovází přepisy 
italské Caetaniho korespondence. Na rozdíl od svazků vydaných Milenou 
Linhartovou, která se v záhlavních regestech i v poznámkách pod čarou ob-
racela na čtenáře v latině, jsou texty doprovázející edici Tomáše Černušáka 
psány německy. Některé shodné rysy s nejnovější edicí nunciatur vzešlou 
z pera Alexandera Kollera vykazuje i vnitřní struktura a forma Černušákovy 
práce.5 Ta se skládá z úvodní odborné studie, edice a doprovodných částí 
(seznamy zkratek a sigel, seznam archivních pramenů a bibliografie, osobní, 

1 L u t z ,  Georg: Die Nuntiaturberichte und ihre Edition. In: Elze, Reinhard – Esch, 
Arnold (Hgg.): Das Deutsche Historische Institut 1888–1988. Tübingen 1990, s. 87–121, 
zde s. 98–101.
2 Přehled svazků je zpřístupněn na adrese http://dhi-roma.it/nuntiaturberichte.html 
(citováno 4. května 2014).
3 K r i s t e n ,  Zdeněk (ed.): Epistulae et acta Johannis Stephani Ferrerii 1604–1607. I. 
Pragae 1944.
4 L i n h a r t o v á ,  Milena (ed.): Antonii Caetani nuntii apostolici apud imperatorem 
epistulae et acta 1607–1611. I–III. Pragae 1932–1946.
5 K o l l e r ,  Alexander (Hg.): Nuntiaturen des Orazio Malaspina und des Ottavio 
Santacroce. Interim des Cesare dell’Arena (1578–1581). Berlin – Boston 2012.
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místní a věcný rejstřík). Jednotlivé vydávané texty autor rozčlenil do čís-
lovaných odstavců a opatřil stručným záhlavním regestem. Poznámkový 
aparát je standardně rozdělen na poznámky věcné a textové.

Černušákova edice zahrnuje zprávy, instrukce a dešifráty vydané 
v plném znění, s výjimkou úvodních a závěrečných pozdravných formulí 
a podpisů. S transkripcí lingvisticky značně složitých dopisů Antonia 
Caetaniho, jehož italština proložená četnými dobovými obraty a tvary ovliv-
něnými jinými jazyky (často španělštinou) je velmi vzdálená současnému 
italskému jazyku, se Tomáš Černušák vypořádal se ctí. Drobné chybičky 
(např. s. 67 né ha hauta namísto né ha havuta) se zdají být spíše výjimkou. 

Editorovi se podařilo identifikovat většinu osob a míst zmiňovaných 
v Caetaniho dopisech. Z osob, které zůstaly neurčeny, lze doplnit, že 
Giovanni Crivello da Trento (s. 119 a 181) bude s největší pravděpodob-
ností členem vedlejší větve významného milánského rodu Crivelli, františ-
kánský řeholník, jehož Černušák označuje jako Egidio de Malines (s. 249, 
250, 295–298, 320, LX) bude ve skutečnosti Jiljím z města Mechelen 
(v italštině Malines), Giovanni Francesco Albertini di Sinigaglia (s. 71) 
byl významným právním znalcem ve službách Rudolfa II. a za své služby 
byl dokonce spolu s celým svým rodem povýšen do šlechtického stavu.6 

K pečlivé ediční práci Tomáše Černušáka lze mít jen drobné výhrady, 
náměty a doplnění. Určitý nedostatek práce vidím především ve způsobu, 
jakým jsou osobní a místní jména uváděna v rejstříku. Uvádění toponym 
pouze v němčině zbytečně znesnadňuje práci s edicí historikům neznalým 
tohoto jazyka, kteří jen stěží budou schopni identifikovat lokality jako 
Czaslau či Eger. Vzhledem k tomu, že Černušákova edice jistě osloví rov-
něž italské zájemce o dějiny papežské diplomacie, je to jistě škoda. Stačilo 
by přitom doplnit do závorky též originální název lokality. Editor navíc 
v tomto nebyl příliš důsledný, neboť některé lokality jako např. Vyšehrad 
(Prager Hochburg) ponechal v českém jazyce. Nepříliš badatelsky kom-
fortní se mi jeví rovněž skutečnost, že jsou zmiňované osoby identifiko-
vány jen při první zmínce, a to i přesto, že jsou v dopisech označovány 
nikoliv jménem, ale svými hodnostmi. Jako příklad uvedu strahovského 
opata Jana Lohelia, jenž je v dopise č. 201 uveden jako biskup sufragán 
„Il Suffraganeo“, v dopise 239 jako „L’Abbate del Monastero qui del Monte 
Sion et Suffraganeo“. V rejstříku však přímý odkaz typu „Suffraganbischof“ 
či „Abt in Strahov“ nenajdeme. 

Konečně drobné chybičky lze nalézt v uvádění některých osobních 
jmen. Zatímco jména českých šlechticů uvádí Černušák téměř výhradně 
v německé variantě (s některými výjimkami, např. Španovsky, Michalcova), 
italská a španělská jména ponechává v jejich původní podobě. Právě mezi 
nimi ale najdeme některé nepřesnosti, když benátského vyslance Roderica 

6 Více S i e n a ,  Lodovico: Storia della città di Sinigaglia. Sinigaglia 1746, s. 291.
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Alidosiho editor uvádí jako Rodriga, zatímco neapolský šlechtic Andrea 
Matteo d’Aragona je v edici označen jako Andrea Mattio. 

Text edice doprovází přehledně členěná úvodní studie, v níž Tomáš 
Černušák pojednal o uložení pramenů a jejich dochování, přiblížil ediční 
kritéria a hlavně představil osobnost nuncia Antonia Caetaniho a jeho 
činnost na pražském císařském dvoře ve sledovaném období. Nuncius 
Caetani náležel k nejvýznamnějším diplomatům své doby. Kromě pražské 
nunciatury, která se odehrávala v letech 1607–1611, byl od devadesá-
tých let 16. století papeži vysílán na četné diplomatické mise. V roce 
1596 hájil papežské zájmy v Bavorsku a Polsku, 1597 v Benátkách, 1599 
v Modeně, v roce 1600 se v družině Pietra Aldobrandiniho účastnil sňatku 
Jindřicha IV. a Marie Medicejské ve Florencii. Již v roce 1605 byl za své 
zásluhy jmenován biskupem v Capuy. Vzápětí přišel vrchol jeho kariéry, 
když byl nejprve v září 1606 jmenován papežským nunciem u císařského 
dvora. Své pražské působiště zaměnil v roce 1611 za neméně prestižní nun-
ciaturu u španělského královského dvora v Madridu, kde setrval až do roku 
1618. Ve vysoké papežské diplomacii působil Antonio Caetani, jenž v roce 
1621 obdržel kardinálský klobouk, až do své smrti roku 1624. Po celou 
tuto dobu byl v Římě vnímán jako přední znalec prostředí habsburské 
monarchie, o čemž svědčí i jedna z jeho posledních diplomatických misí, 
již v roce 1622 představovala návštěva snoubenky císaře Ferdinanda II. 
Eleonory Gonzagové v Mantově. 

Přestože Caetaniho pozdější osudy nesouvisí přímo se zaměřením 
recenzované knihy, cítím potřebu je na tomto místě zmínit především proto, 
abych zdůraznil, jak důležitý badatelský počin představuje Černušákova 
edice, a vyslovil přesvědčení, že bude sloužit stejně zájemcům o politické 
a církevní dějiny habsburské monarchie, jako badatelům věnujícím se dě-
jinám Svatého stolce a papežské diplomacie. Bez respektu k Černušákově 
práci si nelze představit nejen příští zpracování životopisu Antonia 
Caetaniho, nýbrž ani žádné jiné dílo mapující středoevropskou politiku 
papežské kurie na počátku 17. století.

Význam Černušákovy práce ještě více vynikne, uvědomíme-li si, 
jak přezíravě se dosavadní česká historiografie stavěla ke Caetaniho 
diplomatické činnosti. Přestože Antonio Caetani ovlivňoval významným 
způsobem české dějiny v přelomových letech na sklonku vlády Rudolfa II. 
a jeho korespondence byla českým historikům částečně zpřístupněna již 
ve zmiňované edici Mileny Linhartové, stál tento nuncius až donedávna 
stranou zájmu českých badatelů. Zmínky o jeho činnosti byly v české 
historiografii spíše výjimkou. V kontextu aktivit jiných pražských nunciů 
předbělohorského období se Caetaniho působením ve vztahu k českým 
zemím zabývali Jan Bedřich Novák a Ferdinand Hrejsa.7 Důležitou roli 

7 N o v á k ,  Jan Bedřich: Über die Bedeutung der Nuntiaturberichte für „Die böhmischen 
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prostředníka, kterou Caetani sehrál po čas bratrského sporu v domě 
habsburském mezi Rudolfem II. a Matyášem v roce 1608, naznačil ve své 
práci o kardinálu Ditrichštejnovi Jan Tenora.8 V pozdějších letech se ve své 
biografii o Rudolfovi II. o Caetanim stručně zmínil Josef Janáček, drobnou 
pozornost mu konečně věnoval též Václav Bůžek.9 

Teprve zásluhou Tomáše Černušáka je však činnost Antonia Caetaniho 
v posledních letech podrobována soustavnějšímu výzkumu. Tomáš Černušák 
zúročil svou znalost Caetaniho korespondence již v několika analytických 
studiích, které publikoval během přípravy edice.10 Stejná problematika se 
pak odrazila také ve zmiňované úvodní studii k edici, v níž rozebírá nej-
významnější zájmová témata nunciatury. Věnuje se tak především vztahu 
papežského nuncia k císaři Rudolfovi II. a jeho postoji k některým přelo-
movým záležitostem českých i říšských dějin (např. Bruderzwist, Rudolfův 
Majestát, Katolická liga). Při koncipování těchto stránek čerpal nejen ze 
svědectví nuncia Caetaniho, nýbrž také z české i zahraniční (především 
německé a italské) literatury. Její znalost stejně jako povědomí o širokém 
kontextu vývoje nunciatur umožnily Tomáši Černušákovi nazírat klíčová 
témata českých dějin, jakým je vydání Majestátu císaře Rudolfa II., pohle-
dem zvenčí, a zasadit je tak do širšího evropského kontextu.

Kromě témat přiblížených v úvodní studii Černušákovy práce však 
dopisy Antonia Caetaniho nabízí také další zajímavá svědectví z nepřeber-
ného okruhu badatelských zájmů. Z dopisů otištěných v recenzované edici 
je zřetelně patrný význam nunciovy pozice na pražském císařském dvoře 
a zároveň i důležitost, již na papežském dvoře v Římě přikládali středoev-
ropským záležitostem. Korespondence Antonia Caetaniho však odráží rov-
něž úzkou propojenost zájmů papežské kurie a španělské monarchie. Sám 
Caetani o tom výstižně píše v dopise z 22. prosince 1608: „Fin dal principio, 

Landtagsverhandlungen“. Mitteilungen aus dem Landesarchive des Königreiches Böhmen 1, 
1906, s. 75–116; H r e j s a ,  Ferdinand: Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny. Praha 
1912, s. 421–422.
8 T e n o r a ,  Jan: Účast kardinála Ditrichštejna za boje mezi arciknížetem Matyášem 
a Rudolfem II. roku 1608. Brno 1917.
9 J a n á č e k ,  Josef: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987; B ů ž e k ,  Václav: Der 
Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls V. In: Koller, Alexander 
(Hg.): Die Aussenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605–1621). 
Tübingen 2008, s. 121–141 (zvláště s. 135–138).
10 Č e r n u š á k ,  Tomáš: Nuncius Caetani a jeho obrana katolických zájmů v době před 
vydáním Majestátu Rudolfa II. (1608–1609). ČMM 128, 2009, s. 35–46; t ý ž :  La riconcilia-
zione tra gli Asburgo – parte del programma della diplomazia papale nell’anno 1608. In: Bobková-
Valentová, Kateřina – Doležalová, Eva – Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva – Svatoš, Martin 
(edd.): Roma – Praga / Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. Praga 2009, s. 339–344; 
t ý ž :  Die Papstpolitik und die Entwicklung des Bruderzwistes in der Korrespondenz des Nuntius 
Antonio Caetani (September 1608 – Juni 1609). In: Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.): 
Bruderzwist im Hause Habsburg. Opera historica 14. České Budějovice 2010, s. 211–224; 
t ý ž :  Papežská politika v českých zemích za nunciatury Antonia Caetaniho (1607–1609). Folia 
Historica Bohemica 25, 2010, s. 7–22; t ý ž :  Pražská nunciatura a počátky Katolické ligy. 
ČČH 108, 2010, s. 114–126.
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ch’io venni qua ricordandomi dell’instruttione hautane da V. S. Ill.ma, non ho 
mancato mai d’andar molto unito con l’Ambasciator Cat.co.“ Není náhodou, 
že španělský vyslanec Baltasar de Zúñiga i katolický král Filip III. patří 
k nejčastěji zmiňovaným osobám v nunciově korespondenci. Na přelomu 
16. a 17. století se zdálo, že jsou dřívější spory mezi Římem a Madridem 
definitivně urovnány, a že se obě katolické velmoci dokáží dohodnout 
na jednotné politice vůči římsko-německé říši. Jak papež, tak i španělský 
král navíc usilovali o to, aby k jejich protireformační ose přibyl ještě jeden 
mocenský vrchol v podobě císařského dvora v Praze. 

Neméně zajímavé jsou jistě zmínky odrážející poměr Antonia Caeta-
niho k papežskému nunciovi ve Vídni Placidu de Marra, bavorskému kur-
fiřtovi Maxmiliánovi či k představitelům středoevropské šlechty i vysokého 
duchovenstva. Vedle vrcholné politiky lze však z Caetaniho dopisů studo-
vat rovněž problematiku církevní správy, církevního mecenátu či vztahy 
papežské kurie k utrakvistům a mnoho jiných dalších témat. Historikům 
se tak díky Tomáši Černušákovi dostává do rukou pramen prvořadého 
významu, jenž je využitelný nejen v oblasti politických či církevních dějin. 
Lze proto doufat, že Tomáš Černušák bude ve své ediční práci pokračo-
vat se stejnou pílí a úsilím a že další svazek ediční řady Epistulae et acta 
nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628 spatří světlo světa 
mnohem dříve než za více než šedesát let, jež dělilo vydání Černušákovy 
edice Caetaniho korespondence od posledního svazku publikovaného 
Milenou Linhartovou.  Pavel Marek

Giuseppe M a i e l l o :  Vampyrismus a Magia posthuma. Vampyris
mus v kulturních dějinách Evropy a Magia posthuma Karla Ferdinanda 
Schertze (první novodobé vydání)
Praha, Epocha 2014 (2. doplněné vydání), 260 s., ISBN 978-80-7425-177-1

V dubnu letošního roku vydalo nakladatelství Epocha publikaci 
italského antropologa Giuseppe Maiella, který již řadu let působí v České 
republice. Recenzovaná kniha nepředstavuje autorovu prvotinu na vam-
pýrské téma, ale jedná se o přepracované vydání publikace z roku 2005, 
která tehdy vyšla v Nakladatelství Lidové noviny. Jejím ústředním námětem 
je problematika vampyrismu, velmi specifického fenoménu, kterému se 
i přes jistou kontroverznost podařilo stanout v zorném úhlu zájmu mnoha 
badatelů. Zatímco v západních zemích si studium tohoto jevu již dlouhou 
dobu drží své místo, na českém vědeckém poli se stále jedná o nepříliš 
častý předmět výzkumu. Přestože z 19. a počátku 20. století pochází několik 
seriózních prací (především Christiana d’Elverta a Franka Wollmanna), 
během dalších let zájem o problematiku až na několik drobnějších studií 
utichl. Právě Maiello pak svou první knihou věnovanou obrazu vampyrismu 
v evropské kultuře toto téma znovu otevřel.
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V předmluvě ke druhému vydání se autor ve vzpomínkách vrací 
k době vzniku první knihy a nevyhýbá se ani pomyslné diskuzi se svými 
čtenáři o jejím rozporuplném přijetí ze strany vědecké obce. I přes výtky, 
kterými byl obdařen v recenzích na svoji publikaci, neustoupil od původ-
ního stylu výkladu a kniha si udržela poměrně nezměněnou koncepci. Je 
rozčleněna do dvou hlavních částí, jež se dále větví do drobnějších kapitol, 
nově obohacených o obrazový materiál. Výrazné doplnění pak předsta-
vuje překlad dobového pojednání Magia posthuma z pera právníka Karla 
Ferdinanda Schertze, které bylo poprvé vydáno v latinském znění roku 
1706. Schertz věnoval své dílko tehdy hojně se vyskytujícím vampýrským 
případům v oblasti severní Moravy a Slezska, které podrobil důkladné 
analýze, jejímž cílem bylo především zjistit, jakým způsobem by měly au-
tority k danému jevu přistupovat. Autorovi i překladateli této práce Martinu 
Borýskovi se podařilo zpřístupnit veřejnosti poměrně málo frekventovaný 
pramen, který si ve své výpovědní hodnotě nezadá se studiemi dobových 
intelektuálů z řad laických i teologických vzdělanců, jakými byli Augustin 
Calmet, Michael Ranft či Gottlob Heinrich Vogt, s nimiž Maiello rovněž 
pracuje. Uvedený překlad je navíc doplněn nově sestaveným moderním 
poznámkovým aparátem, vypracovaným na základě odkazů uvedených 
v textu samotným Schertzem. 

Z hlediska metodologie se Maiello nepokouší o novátorský přístup 
a naopak stejně jako v předchozí redakci užívá metody hermeneutického 
kruhu, která znatelně prostupuje celou prací. Velmi důležitá je již první 
kapitola, věnující se etymologii slova „upír“ (či vampýr), v níž se autor 
současně pokouší o vymezení tohoto termínu a způsobu jeho aplikace 
v textu. Na základě jednotlivých úvah jej chce užívat všude tam, kde se bude 
jednat o působení nepokojné duše, která opouští tělo nejen po smrti, ale 
také během spánku. Tím autor zodpovídá nevyslovenou otázku, z jakého 
důvodu začlenil pod pojem „vampyrismus“ také tzv. mory a vlkodlaky. 
Současně zde ale otevírá lingvistický problém, který dle mého názoru 
velkou měrou přispěl k rozporuplnému přijetí první knihy. Ačkoliv autor 
uvádí, že slovo „vampýr“ je nepochybně nejfrekventovanější ze všech 
výrazů pocházejících z folklorní tradice jihoslovanského lidu, připouští, 
že jeho šíření začalo od roku 1725 prostřednictvím tisku, jehož zájem se 
mohl projevit až ve chvíli, kdy několik vzdělanců analyzovalo četné příhody, 
jež se odehrávaly na venkově po celé Evropě (s. 22).1 Prvotní hromadné 
užití a následné šíření termínu však reagovalo především na události ze 
17. a zvláště pak 18. století, které se přihodily v rakouské části tehdejšího 
Srbska, zejména na události v obcích Kisiljevo a Medvedje. Tuto skuteč-
nost dokládá autor dalším tvrzením, podle něhož se Gerhard van Swieten 

1 V uvedeném roce reagovaly vídeňské noviny Wiennerisches Diarium na vyšetřování 
případu Petra Plogojevize v obci Kisiljevo v Srbsku. Copia eines Schreibens aus dem Gradisker 
Distrikt in Ungarn. Wienerisches Diarium 28, 1725, 21. 7., Anhang zu Num. 28.
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ve svém pojednání stavěl skepticky k problému „nyní jasně označovanému 
jako vampyrismus“ (s. 32). Van Swieten ale ve svém textu reagoval na pří-
pady z moravsko-slezského pomezí, jež konfrontoval s událostmi z jiho-
východní Evropy, které i přes určité distinkce reprezentovaly specifický 
kulturní model vampyrismu v 18. století. Stejně tak předkládané teologické 
rozpravy se věnovaly především vampyrismu v podobě, v níž se projevil 
ve střední a jihovýchodní Evropě v 1. polovině 18. století.

V následujících kapitolách se však autor pokouší vysledovat stopy 
vampýrské pověry až do starověku a monitoruje také představy o zemřelých 
v klasické a orientální kultuře. Ačkoliv stejně jako v prvním vydání na závěr 
odmítá názor, že představy o vampýrech mají původ ve starověkém světě 
a zastává teorii, že je nemožné rekonstruovat genezi tzv. slovanského vam-
pýra zpětně až do období klasické antiky a starověkého Předního východu 
(s. 69), přesto tyto úvahy opětovně zahrnuje do nového vydání své práce. 
Třebaže snaha nalézt původ vampyrismu ve starších dobách je patrná např. 
také u současníka hlavní vlny vampýrské hysterie Giuseppe Davanzzatiho 
(s. 45), jedná se z pohledu historie o velmi problematické pojetí.

V dalším výkladu, postupujícím chronologicky obdobím středověku, 
věnuje autor pozornost také skandinávskému prostředí, kde na pozadí 
zaznamenaných příběhů dokazuje, že obava ze zemřelých vedla již v této 
době k typickému vzorci odstranění nepokojného těla, který se objevil 
rovněž v období 17. a 18. století – užití exhumace a následné likvidace 
tělesných ostatků. Řada kultur a náboženství znala obavy z navracejících 
se mrtvých a zejména ve středověku nabyl obraz těchto představ pevněj-
ších kontur v souvislosti s přijetím očistce, který předdefinoval postavu 
revenanta – vracejícího se zemřelého, nešťastníka, u něhož nebyly řádně 
provedeny veškeré pohřební obřady, nebo zemřel násilnou či nepřiroze-
nou smrtí. Animistické představy, promýšlené křesťanskými teology již 
od raného středověku, vyústily ve 12. století do zformování „třetího místa“, 
čímž podpořily hojnost příběhů o vracejících se zemřelých. I přes výrazné 
paralely s pozdějším vampýrským modelem je přesto na místě ptát se, zda 
je skutečně možné označovat již tyto projevy za konkrétní známky vam-
pyrismu, neboť hranice s nově se etablujícím revenanstvím je zde velmi 
tenká. Ačkoliv i vampýr představoval jistou formu revenanta, vyznačoval se 
osobitými charakteristikami – malevolentním chováním ke své komunitě 
a v sekundární rovině fyzickými anomáliemi, neboť tělo vampýra nepodlé-
halo postmortální dekompozici. Tyto základní atributy byly doprovázeny 
nutností přistoupit k exhumaci podezřelého těla a následnému provedení 
exekuce, jejíž způsob se sice lokálně odlišoval, přesto zde vynikalo užití 
očistné síly ohně při spálení ostatků. 

V návaznosti na pomyslný přechod mezi světy živých a mrtvých by 
bylo možné zmínit vlkodlaky, které autor sleduje v příbězích z britských 
ostrovů, Itálie, Francie a také Skandinávie. Lykantropie zde nemusí před-
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stavovat pouze změnu fyzické podoby v důsledku transformace člověka 
ve zvíře a naopak, ale v přeneseném významu ji lze chápat také jako pře-
kročení hranice, v této souvislosti pomyslného bodu mezi životem a smrtí. 
Moment přechodu je možné sledovat také v případě mory, duše opouštějící 
nejčastěji v noci tělo a vydávající se v rozličných podobách škodit svým 
obětem. Ačkoliv se v obou případech jedná spíše o folklorní postavy daného 
kulturního rámce, v případě moravskoslezského vampýra 18. století a mory 
je absorbce jednotlivých prvků – zejména naléhání na tělo postiženého 
a působení nesnesitelné tíže na hrudi – jasně patrná. V německé jazykové 
oblasti byla mora označována jako tzv. Alp a právě tento termín figuroval 
ve výslechových protokolech vzniklých v rámci šetření jednotlivých případů 
vampyrismu na severní Moravě a ve Slezsku. Ačkoliv se autor snaží vymezit 
proti označení vampyrismu za slovanský jev s argumentem, že mrtví, kteří se 
vrací ubližovat živým, představují jev doložený ve všech světadílech, nelze 
opomenout skutečnost, že geografická spojitost se slovanskou oblastí je pro 
vampyrismus, jenž se v plné míře projevil v 18. století, nezanedbatelnou 
skutečností. I přes drobné distinkce si v této době podrželo Řecko svého 
vrykolaka, Srbsko vampýry a moravskoslezský region víru v posmrtnou 
magii. 

Nejvýraznější proměnou prošla druhá část knihy, věnující se součas-
ným teoriím o původu vampyrismu, kde autor zaměnil oproti předešlému 
vydání obsah prvních dvou kapitol. V kapitole Teorie „zápasu o plodnost polí“, 
neboli upír jako šaman a antišaman Maiello analyzoval přístup maďarského 
historika Gábora Klaniczaye, jenž ve své publikaci The Uses of Supernatural 
Power. Transformation of Popular Religions in Medieval and Early-Modern 
Europe z roku 1990 vysvětloval nástup vampyrismu na místo čarodějnic-
kých procesů (ačkoli pro střední a východní Evropu jsou doložitelné ještě 
v 18. století) jako novou vlnu zájmu o magii, přičemž se pokusil definovat 
upíra jako syntézu pěti systémů magické víry – totiž víry v revenanty, 
mory, strigy antického světa, čarodějnice na Balkáně a vlkodlaky (s. 170). 
Předložený výklad poukazuje na velmi důležitý rys studované problematiky. 
Ačkoli je při studiu pramenů a dobové literatury možné sledovat analogie 
s vampyrismem až do období starověké a antické kultury, vampyrismus, 
označovaný tímto termínem v masovém měřítku od 18. století, představo-
val svébytný model, typický právě pro pozdní období raného novověku, 
vyskytující se navíc v ohraničeném geografickém prostoru střední a jiho-
východní Evropy. V předkládaném kontextu pak působí poněkud rušivě 
autorova snaha zakomponovat mezi uvedené figury lidového folkloru, byť 
typologicky odlišné, postavy benandantů a šamanů. Přestože je pro uvedené 
koncepty společné schéma schopnosti manipulace s povětrnostními vlivy, 
tedy stejný atribut, který byl v novověkých čarodějnických procesech 
připisován čarodějnicím a sekundárně jej lze nalézt také v protokolech 
sestavených během šetření vampýrských procesů v českých zemích, stojí 
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zde v rozporu účel takového jednání, neboť primárním cílem benandantů 
i šamanů bylo v první řadě protektivní konání.

Na základě toho předznamenává snaha Giuseppe Maiella o shrnutí, 
v němž vnímá upíra jako obvykle mrtvého člověka, jehož tělo nepodléhá 
rozkladu, nebo člověka živého, jehož duše opouští tělo během extatic-
kých stavů, určité úskalí, kterým je přílišná generalizace termínu. Naopak 
bych zde vyzdvihla důležitý moment, na který poukázal také Jean-Claude 
Schmitt ve svých Revenantech. I přes nepopiratelnou příbuznost jednot-
livých představ o smrti a následném osudu duše je nezbytné vnímat tyto 
imaginace v závislosti na struktuře a fungování společnosti a kultury v do-
bovém kontextu.2 Sám Maiello se zamýšlí nad teorií „moderního“ původu 
víry ve vampýry, podle níž se tato víra mohla rozvinout či získat význam 
v dobách krizí nebo náboženských konfliktů (s. 167). Jedná se o význam-
ný argument, který je doložitelný v řadě čarodějnických i vampýrských 
případů, v nichž hledání viníka nastalých problémů představovalo snahu 
najít obětního beránka, jehož odstranění mělo pomoci k symbolickému 
očištění komunity.

Práce Giuseppe Maiella představuje v rámci tuzemského bádání ne-
popiratelně osobitou publikaci, která pomohla rozvinout v našem prostředí 
poněkud neobvyklé, avšak významné téma, jehož studium přispívá k po-
znání lidové víry a imaginace. Díky jazykové vybavenosti a znalosti rozsáh-
lého spektra dobových pramenů i odborné literatury se autorovi podařilo 
na základě mnohačetné kazuistiky vytvořit koláž rozmanitých kulturních 
představ o navrátivších se zemřelých v různých obdobích i v různých ob-
lastech. Přesto právě tato rozmanitost představuje spolu s výše uvedeným 
problematickým užíváním termínu „vampyrismus“ nejzranitelnější místo 
celé knihy. Užití této pojmové kategorie pro obsáhlý soubor folklorních 
postav, vyskytujících se v proměnách času v rozličných kulturách a na růz-
ných místech, přispívá k určitému neukotvení jinak kvalitní práce. Volba 
vhodnějšího pojmosloví i samotného názvu publikace by pomohla omezit 
úskalí, s nimiž se autor musel vyrovnávat již při prvním vydání své knihy. 

Monika Vitovská Slezáková

*

2 S c h m i t t ,  Jean-Claude: Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti. Praha 
2002, s. 16.
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Miroslav V e p ř e k :  Modlitba sv. Ře
hoře a Modlitba vyznání hříchů v církev
něslovanské a latinské tradici
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2013, 216 s., ISBN 9-788024-436234

Před nedávnem se čtenáři ČMM moh-
li seznámit s edicí staroslověnské legendy 
o sv. Anastázii, jež je dílem nastupující gene-
race paleoslavistů. Totéž platí i o knize Miro-
slava Vepřka, jež je zároveň jeho habilitační 
prací. Autor rozhodně není badatelské obci 
neznám, představil se mj. i monografií o tzv. 
lexikálních bohemismech. Jeho anotovaná 
práce stojí na pomezí kulturních a církevních 
dějin, textologie, paleoslavistiky, paleobo-
hemistiky a latinské medievistiky.

První tři kapitoly Vepřek věnuje sezná-
mení s rukopisy, jež obsahují staroslověnské 
skladby „Modlitba sv. Řehoře“ a „Modlitba 
vyznání hříchů“, respektive jejich možné la-
tinské předlohy a staročeské překlady. I když 
se jistě jedná o cenný přehled, nebylo by 
snad na škodu poskytnout čtenářům poně-
kud obšírnější informace o obsahu těchto 
rukopisů, neboť i ty mohou následně poskyt-
nout vodítka při úvahách nad proveniencí 
a stářím textů a zejména pak při přemítání 
nad jejich funkcí v konkrétním prostředí. Pro 
práci samu je však přehled dostatečný a autor 
v jeho rámci nepominul ani rukopisy uložené 
v Austrálii či na Islandu (!). Kapitola 4 před-
stavuje jádro analýzy, neboť se v jejím rámci 
(na zhruba třetině textu) podrobně sleduje 
vztah mezi staroslověnskými a latinskými 
texty, a to se zohledněním textových vari-
ant. Díky tomu je Miroslav Vepřek schopen 
identifikovat tu verzi latinského textu, jež 
stála nejblíže verzi staroslověnské – jedná 
se o rukopis D1 (Hessisches Landes- und 
Hochschulbibliothek Darmstadt, Ms. 544, 
ca. 1040), který byl napsán a sestaven pro 
polskou královnu Richenzu, manželku Měš-
ka II., někde v Porýní a obsahuje navíc oba 
latinské texty.

Neméně pracná, avšak stejně nutná je 
i autorova analýza lexika a syntaxe (s. 61–
94), respektive překladatelské techniky 
(s. 95–107), jež mohou pomoci upřesnit 
možnou provenienci obou textů. Byť v da-
ném případě Vepřek nabízí pouze opatrně 
formulované indicie, jeho pečlivý výklad má 
stále význam z hlediska samotné jazykově-
dy a literární vědy.

Jen těžko lze docenit edici obou 
textů a připojené indexy, jež zpřístupňují 
české historické obci dosud málo známé 
texty nejen ve staroslověnském překladu, 
ale také v latinském originálu (s. 108–
175). Zatímco v případě staroslověnských 
textů editor nabízí čtení všech rukopisů, 
v případě latinského originálu se spokoju-
je s vybranými rukopisy, jež si na počátku 
pečlivě zvolil.

Práci uzavírají úvahy nad proveniencí 
obou skladeb. Vepřek nabízí vcelku pře-
svědčivé argumenty pro vznik překladů 
na území českých zemí (rukopisy předloh 
jsou dosvědčeny ve střední Evropě, v poz-
dějších staletích dokonce přímo v českých 
zemích; indicie v témže směru nabízí i roz-
bor charakteristické překladatelské techniky). 
Ovšem zdráhá se jejich vznik spojovat se 
sázavským klášterem a uvažuje spíše o exis-
tenci širší skupiny „slovanských“ kněží. To 
spolu se žánrovým zařazením obou textů 
(paraliturgický charakter) vede autora prá-
vem k úvahám o možném širším významu 
staroslověnského písemnictví a ve staroslo-
věnštině vedené liturgie, jež podle něho 
nemohly být fenoménem omezeným pouze 
na nepočetnou skupinu vzdělanců. Náročná 
jazykovědná analýza tak nabízí širší přesah 
do dějin křesťanství a církve, kontaktů čes-
kých zemí s říší i s Rusí a výrazně zpřesňuje 
naše představy o dějinách české raně stře-
dověké církve. David Kalhous

Jana J a n i š o v á  –  Dalibor J a 
n i š  (edd.): Zemské zřízení Markrabství 
moravského z roku 1516. Počátky kodifi
kace zemského práva na Moravě
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2013, 196 s., ISBN 978-80-87382-34-9

Zainteresované badatelské veřejnosti 
se v minulém roce dostalo další významné 
publikace mapující vývoj zemského práva 
na Moravě. Editoři, renomovaní badatelé 
v dané problematice, Jana a Dalibor Jani-
šovi v předmluvě naznačují, že publikace 
je jedním z výstupů grantového projektu 
GA ČR, jenž je orientován na systematic-
ký průzkum moravských zemských zříze-
ní od sklonku středověku a bude završen 
edičním zpřístupněním zemského zřízení 
z roku 1604.
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Anotované edici, zpřístupňující text 
zemského zřízení z roku 1516, předchází 
několik kapitol, jež je ukotvují do širšího 
dobového společensko-právního rámce. 
V I. kapitole je nastíněna geneze a základ-
ní charakteristika dobových sbírek zemské-
ho práva v zemích České koruny a rovněž 
v sousedních evropských zemích, z níž vy-
plývá, že moravské pokusy o celistvé posti-
žení zásad zemského práva jsou časově sou-
měřitelné, ne-li dřívější, přičemž při snaze 
o jejich kvalifikovaný soupis byla podstatná 
iniciativa zemské stavovské obce. Stvrzení 
panovnickou mocí však bylo pochopitelně 
rovněž nezbytné. Ve II. kapitole pak edi-
toři pojednávají o zdrojích formujícího se 
moravského zemského práva od konce stře-
dověku. Patřila k nim jak sněmovní usnese-
ní, tak nálezy zemského soudu, landfrýdy 
a také právní kniha sestavená zemským 
hejtmanem Ctiborem Tovačovským z po-
dobných dokumentů na žádost moravských 
stavů počátkem 80. let 15. století. Vydávané 
zemské zřízení z roku 1516 je sice svým 
rozsahem nevelké, ale zaujímá významné 
místo v procesu formování závazných no-
rem moravského zemského práva. 

V další kapitole navozují editoři zasvě-
ceně okolnosti, za jakých bylo předmětné 
zřízení přijato zemským sněmem konaným 
v lednu roku 1516 v Olomouci, a zamýšlejí 
se také nad jistým provázáním kompetencí 
zemského sněmu a soudu. Dále rozebíra-
jí ve všech náležitých historicko-právních 
souvislostech rovněž obsahovou strukturu 
zřízení, jehož podstatnou součást tvořil 
na olomouckém sněmu přijatý landfrýd, 
představující v podstatě druhý článek 
z celkově přijatých dvaceti šesti článků, 
souborně označených jako zřízení. Většina 
z nich se na landfrýd obsahově váže a z po-
chopitelných důvodů jsou tedy akcentována 
ustanovení policejního charakteru. O účasti 
zástupců moravské zemské obce výmluvně 
svědčí obsáhlá intitulace „zemského míru“, 
který však mohl být panovníkem (po brz-
kém úmrtí krále Vladislava Jagellonského 
v březnu roku 1516) schválen až o čtyři 
roky později. Zemské zřízení bylo ještě té-
hož roku vydáno tiskem (v Litomyšli v tis-
kárně Pavla Olivetského z Olivetu), přičemž 
právě D. Janišovi patří zásluha, že jediný 
dosud známý exemplář tohoto tisku zachy-

til ve fondech Moravského zemského archi-
vu (oddělení Starých tisků). Předmětný tisk 
spolu s rukopisnými přepisy sněmovních 
usnesení z roku 1516, zachovanými v ko-
piáři biskupa Stanislava Thurza (zřejmě 
díky jeho pozici sněmovního komisaře), 
textově ne zcela totožnými s finálním tis-
kem, tvoří pramennou bázi edice, která tedy 
představuje stěžejní část publikace. 

Edice, zpřístupňující samostatně každý 
z uvedených zdrojů, je precizně připravena 
a akceptuje všechna stávající pravidla pro 
ediční práci, včetně zásad transkripce. Jed-
notlivé texty navzájem propojují pečlivé 
ediční poznámky, zaměřené na zachycení 
rozdílů tisku a obou rukopisných záznamů 
zemského zřízení, přičemž zároveň sledují, 
a to je zvláště významné, filiaci jednotli-
vých ustanovení a jejich vývoj směrem 
k zemskému zřízení z roku 1604. Ediční 
poznámky přinášejí rovněž všechny další 
zásadní vysvětlující informace a odkazy. 
Jsou-li v textu jmenováni aktéři dobo-
vého dění, je v poznámce vždy uveden 
dnes platný oficiální přepis jejich jména 
a současně jejich stavovská příslušnost 
a úřední funkce v zemské obci. Kromě 
toho jsou rovněž uvedeny vlastní textové 
poznámky, upozorňující na problematická 
místa zápisů. Edice je dále opatřena pro 
uživatele velmi potřebnými rejstříky, totiž 
rejstříkem věcným a spojeným rejstříkem 
osobních jmen a zeměpisných názvů. Další 
součást vědecko-kritického a informační-
ho aparátu představují seznamy využitých 
originálních pramenů a jejich stávajících 
edic, jakož i úctyhodný přehled domácích 
a zahraničních titulů sekundární literatury, 
vypovídající o šíři badatelského záběru edi-
torů. Připojen je rovněž seznam použitých 
zkratek a resumé v němčině a angličtině, 
které by mělo zajistit žádoucí povědomost 
o edici i v zahraničí.

Je tedy patrné, že zpřístupnění mo-
ravského zemského zřízení z roku 1516 
J. a D. Janišovými představuje významný 
ediční počin nejen z hlediska výpovědní 
hodnoty zpřístupněného pramene, respektive 
pramenů, ale také z hlediska promyšlené me-
todiky zpracování, která po dalších pracovních 
etapách umožní dospět ke kvalifikovanému 
poznání geneze moravského předbělohor-
ského zemského práva.  Ludmila Sulitková
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Jaroslav M i l l e r  a kol.: Prameny ur
bánní historiografie do roku 1800. Sv. 1 
– Morava
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 
2013, 252 s., ISBN 978-80-244-3593-0 

Překládaný Soupis narativních pramenů 
městské historiografie na Moravě do roku 1800 
(tak zní titul na předsádce) představuje prv-
ní část celistvěji proponovaného díla, totiž 
soupisu pramenů urbánní historiografie 
ještě i pro vlastní Čechy a v dalším svazku 
také pro České Slezsko. Jde o dílčí výstup 
jednoho z grantových projektů GA ČR, kte-
rý je řešen na Katedře historie (Centrum 
urbánních dějin) Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého pod vedením Jaroslava 
Millera. V úvodu práce je ozřejměno, co 
vše autoři zahrnují pod souborné označení 
„prameny urbánní historiografie“. Vyjadřují 
přesvědčení, že žánr městské historiografie 
překračuje užší pojetí, v němž bývají brána 
v úvahu jen vlastní kronikářská díla, a tak 
v souladu s moderním chápáním tohoto 
žánru i v zahraniční odborné literatuře 
zařazují do soupisu i další dobové práce 
příbuzného charakteru – soukromé deníky 
měšťanů, analistické záznamy jednotlivců, 
rodinné měšťanské kroniky, panegyrické 
texty oslavující město, tištěné kalendá-
ře s rukopisnými záznamy o událostech 
vztahujících se k městu, popisy válečných 
událostí či záznamy o živelních pohromách, 
potažmo další významné texty (pro Brno 
například kancelářský řád ze 17. století). 
Z hlediska stavu dochování jsou brány v po-
taz rukopisy i tisky a horní časová hranice je 
stanovena na přelom 18. a 19. století. Není 
to však kritérium uměle implikované, ale 
zcela přirozené, neboť v průběhu 19. století 
se s rozvojem vědeckého bádání zásadně 
mění i pojetí vlastní městské historiografie. 
V případě, že do mladšího období pokra-
čuje dílo započaté už v 18. století, je po-
chopitelně časová hranice překročena, což 
se týká i mladších opisů starších pramenů. 
Nejstarší (ovšem ojedinělé) prameny jsou 
datovatelné již do středověku, jejich gros 
však pochází z raného novověku. 

Kromě vedoucího projektu se na sou-
pisových pracích pro Moravu účastnilo 
celkem 18 dalších odborných pracovníků. 
Práce je založena na široce koncipovaném 
základním výzkumu ve více než 70 pamě-

ťových institucích, a to nejen v České re-
publice, ale i v zahraničí (výzkum probíhal 
v SRN, Rakousku, Maďarsku, Velké Británii, 
Slovensku a Polsku). Jde tedy o publikační 
aktivitu výjimečnou jak svým rozsahem, tak 
také svým zaměřením – dosud existovaly 
jen starší, z hlediska badatelských potřeb již 
dávno antikvované a navíc neúplné soupi-
sy narativních pramenů z prostředí morav-
ských měst z 19. století a z 60. let 20. století. 

Každý jednotlivý pramen je v soupise 
charakterizován všemi nutnými základní-
mi údaji – o časovém zařazení, rozsahu 
i obsahu – i dalšími, badatelsky důležitými 
informacemi, včetně údajů o stávající litera-
tuře vztahující se ke konkrétnímu prameni, 
respektive k jeho případné edici. „Hesla“ 
soupisu (neboli naznačená základní cha-
rakteristika každého jednotlivého pramene) 
jsou řazena abecedně podle názvu lokality, 
v rámci lokality pak v chronologickém sle-
du a tak také vzestupně číslována. Celkově 
soupis podchycuje na 500 hesel (která se 
ještě zmnožují počtem uváděných opisů 
předmětných děl) ze 109 moravských lo-
kalit městského typu, a představuje tak až 
téměř neuvěřitelnou šíři pramenů narativ-
ního typu, které dosud mnohdy zůstávaly 
badatelskou obcí nepovšimnuty. Pro lep-
ší badatelský komfort by však bylo stálo 
za úvahu nečíslovat jen rukopisy (potažmo 
tisky) tam, kde jich je pro jednu lokalitu 
více (jsou označovány latinskou číslicí), ale 
číslovat i vlastní lokality (zde by se hodily 
arabské číslice), což by pak umožňovalo 
lepší orientaci na základě připojených rejs-
tříků, které odkazují na strany předmětné 
publikace. Badateli ovšem také výborně 
poslouží modifikovaná elektronická verze 
soupisu neboli databáze, do níž jsou navíc 
„nataženy“ edice vybraných kronik, které 
zřejmě budou nadále doplňovány.

Publikace obsahuje rejstříky jmenný 
a věcný, jejichž hesla jsou ale trochu příliš 
všeobecná a zcela nepostihují bohatství zve-
řejněné materie (chybí např. heslo Morava, 
heslo kancelář – vhodné, jak bylo nazna-
čeno, pro Brno). Za úvahu by stálo rovněž 
připojení chronologického rejstříku, který 
by průřezově informoval o stáří v soupi-
su zpřístupněných děl (zde by opět přišlo 
k užitku i číslování lokalit). U připojené  
bibliografie měla rozhodně být poznámka, že 
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nezohledňuje práce uváděné u jednotlivých 
děl. A dle mého názoru by se také měli 
k záznamům, které zpracovali, nějakým způ-
sobem hlásit jejich zpracovatelé, snad nejlépe 
siglou u zpracovaného záznamu (sigla by pak 
samozřejmě byla v samostatném seznamu 
rozvedena). Určitě by to mělo výhodu i pro 
potřeby dalších badatelů, kteří by se tak 
v případě zájmu o bližší informace ke kon-
krétním dílům a konkrétní lokalitě mohli 
obracet na ty nejlepší znalce problematiky. 

Tyto dílčí poznámky ovšem nic ne-
mění na skutečnosti, že jde o dílo v naší 
historiografii zatím ve své celistvosti výji-
mečné a zpracované pečlivě na základě ná-
ročné heuristiky. „Klasická“ verze soupisu 
jistě bude moci (paralelně s elektronickou 
verzí) nadlouho uspokojovat badatelské po-
třeby zájemců o historii moravských měst. 
Podobné soupisy a katalogy pramenů totiž 
vždy představují nedocenitelnou pramen-
nou bázi nejen pro současníky, ale i pro 
příslušníky nastupujících generací (dodnes 
jsou v užívání mnohé edice z 19. století).

Ludmila Sulitková

Die Protokolle des österreichischen Mi
nisterrates 1848–1867
Herausgegeben vom Österreichischen Ost- und 
Südosteuropa-Institut. Entstanden im Auftrag 
der Kommission für Geschichte der Habsbur-
germonarchie. Herausgegeben von Helmut 
Rumpler. Redaktion Stefan Malfèr. Wien, 
öbv&hpt 1970–2006; Wien, Verlag der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften 
2008–2013
Abteilung II: Das Ministerium Schwar
zenberg
Bearbeitet und eingeleitet von Thomas Kletečka 
und Anatol Schmied-Kowarzik (Bd. 2 + 3 un-
ter Mitarbeit von Andreas Gottsmann). Band 
2: 8. Jänner – 30. April 1850. Wien 2005, LVI 
+ 396 s., ISBN 978-3-7001-6733-4; Band 3: 
1. Mai – 30. September 1850. Wien 2006, 
XLII + 362 s., ISBN 978-3-209-05464-7; 
Band 4: 14. Oktober 1850 – 30. Mai 1851. 
Wien 2011, LXI + 576 s., ISBN 978-3-7001-
6836-2; Band 5: 4. Juni 1851 – 5. April 1852. 
Wien 2013, LXXI + 740 s., ISBN 978-3-
7001-7242-0 
Abteilung IV: Das Ministerium Rechberg
Bearbeitet und eingeleitet von Stefan Malfèr. 

Band 2: 6. März 1860 – 16. Oktober 1860. 
Wien 2007, LXVIII + 526 s., ISBN 978-
3-209-05956-7; Band 3: 21. Oktober 1860 
– 2. Febuar 1861. Wien 2009, LXXXII + 
366 s., ISBN 978-3-7001-6549-1 

V průběhu jednoho desetiletí, jež 
uplynulo od uveřejnění mého recenzního 
článku o významu protokolů ministerských 
rad a konferencí Rakouského císařství 
od revoluce v březnu 1848 do zavedení 
dualismu v únoru 1867 pro dějiny Mora-
vy a celé Koruny české (ČMM 124, 2005, 
s. 107–117), připravil agilní ediční tým pod 
vedením předsedy Komise pro dějiny habs-
burské monarchie Helmuta Rumplera a pod 
redakcí Stefana Malfѐra šest nových svazků 
této vynikající ediční řady, které se připoji-
ly k devatenácti předcházejícím objemným 
svazkům uvedeným v mém recenzním člán-
ku. Vznikl vydavatelský počin, který při vý-
zkumu politických a správních dějin střední 
Evropy kolem poloviny 19. století nemá ob-
doby ani na mezinárodní úrovni díky své 
soustavnosti a vysoké kvalitě. Ediční tým se 
zásadně nezměnil ani v důsledku ukončení 
činnosti původního vydavatele, Rakouské-
ho institutu pro východní a jihovýchodní 
Evropu ve Vídni (k 31. prosinci 2006) 
a převedení týmu do Rakouské akademie 
věd. Tisk ediční řady, zajišťovaný původ-
ně od roku 1970 v Rakouském spolkovém 
vydavatelství öbv&hpt, byl od roku 2008 
převeden do Nakladatelství Rakouské aka-
demie věd. Klíčovou osobností a editorem 
všech nových svazků vládních protokolů 
po roce 1858 je Stefan Malfѐr, kdežto hlavní 
práci na dokončení svazků druhého oddě-
lení obstaral Thomas Kletečka.

Zatímco porevoluční vláda hraběte 
Felixe Schwarzenberga se sešla v prvních 
třinácti měsících své činnosti od prosince 
1848 do počátku ledna 1850 na 248 zase-
dáních, zahrnuje ediční řada pro následu-
jících čtrnáct měsíců až do Schwarzenber-
gova náhlého úmrtí 5. dubna 1852 celkem 
388 protokolů ministerské rady a čtyři další 
zápisy Komise pro revizi říšské ústavy z lis-
topadu 1851. V prvním čtvrtletí roku 1850 
(svazek 2 protokolů zasedání Schwarzen-
bergovy ministerské rady do konce dubna) 
řešila vláda především naléhavou finanční 
situaci postupným zaváděním daňových 
reforem a omezováním výdajů na armádu. 
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Již na druhém zasedání po Novém roce, 
9. ledna 1850, připomněl ministr financí 
Philipp Krauss vysoké finanční náklady při 
potlačování povstání v Praze a ve Vídni 
roku 1848 jako varování před případnými 
podobnými zásahy mimo území monarchie 
v Německém spolku. 

V první polovině roku 1850 se Moravy 
a Čech týkalo zejména jednání o zemských 
ústavách, které pak ovšem po celé jedno 
desetiletí nevstoupily v platnost. Když se 
císaři Františku Josefovi osobně na zasedá-
ní vlády 23. ledna 1850 zdál být navrhova-
ný počet 237 poslanců českého zemského 
sněmu příliš vysoký, rozhodla vláda o pře-
řazení velmi malých měst v Čechách mezi 
venkovské obce. O tři týdny později zjistila 
vláda na podkladě zprávy ministra vnitra 
se znepokojením, že v Čechách se objevil 
povážlivý počet přestupů k nekatolickým 
vyznáním. V této souvislosti byl zazname-
nán nepříznivý vliv odpůrců vlády (tzv. 
Antiministerielle) v Čechách, označených 
jako „Palacky-Hawličeksche Partei“. Na řadě 
vládních zasedání se jednalo o protestech 
proti omezování činnosti evangelických 
církví na Moravě i v Čechách. Četné obce 
na Moravě nesouhlasily se začleňováním 
původně samostatných židovských obcí 
a dosáhly odložení tohoto opatření bez 
ohledu na existenci jednotných katastrál-
ních území obcí. Velkou pozornost věno-
vala vláda také zřizování obcí a stanovila, 
že purkmistr (Bürgermeister) se má nazývat 
pouze představený měst a městysů, kdež-
to v čele venkovských obcí má nadále stát 
rychtář (Ortsrichter).

V průběhu následujících čtyř měsíců 
do konce září 1850 (svazek 3 protokolů 
zasedání Schwarzenbergovy ministerské 
rady) schvalovala vláda pro jednotlivé ko-
runní země zemská zřízení, jejichž platnost 
byla následně odložena o celých deset let, 
ale současně od dubna do září 1850 prosa-
dila shora městské statuty pro Prahu, Brno, 
Olomouc a Opavu, které pak zůstaly v plat-
nosti po celá desetiletí. Vedena obavou, že 
některé samosprávy velkých měst by nemu-
sely zvládnout zabezpečení ochrany osob, 
majetku a veřejného pořádku, rozhodla vlá-
da o zřízení státních policejních ředitelství 
nejdříve ve Vídni a v Praze. Na zasedání 
1. července 1850 stanovila vláda rozděle-

ní území Prahy a předměstí do dvanácti 
policejních obvodů a určila početní stavy 
jejich úředníků, policistů a služebných 
osob. V letních měsících se vláda scházela 
ke svým zasedáním průměrně každý dru-
hý den. V souvislosti s posouzením žádosti 
o zrušení zákazu šíření liberálního deníku 
Die Presse ve Vídni se na zasedání 24. čer-
vence 1850 debatovalo o možnostech 
omezení vlivu „špatného tisku“ (z hlediska 
vlády); jen o měsíc později vyjádřila vláda 
své politování nad rozsudkem vojenského 
soudu o uvěznění redaktora pražského 
deníku Constitutionelles Blatt aus Böhmen 
Franze Klutschaka s odůvodněním, že ta-
kovými akty je kompromitována vážnost 
vlády. Ve srovnání se zdrženlivým, místy 
až kritickým postojem zástupců českého 
vnitrozemí uvítala Schwarzenbergova vláda 
v srpnu 1850 adresu důvěry a plné podpory 
od obcí Chebského kraje.

Čtvrtý svazek protokolů Schwarzenber-
govy vlády od poloviny října 1850 do konce 
května 1851 dokumentuje hlavně postup-
nou likvidaci pozůstatků konstituční éry 
monarchie z revolučních a bezprostředně 
porevolučních let. Tomuto účelu mělo 
sloužit zřízení říšské rady pod vedením 
konzervativního Karla Friedricha Kübecka 
von Kübau jako císaři přímo podřízené 
protiváhy vůči ministerské radě. Hlavní 
editor svazku Thomas Kletečka připomněl 
v úvodní stati, že pojem říšské rady se 
objevil v přecházejících letech v ústavních 
návrzích Františka Palackého a Kajetána  
Mayera z ledna 1849 jako možnost zastou-
pení jednotlivých zemí, případně i jako kon-
trolní orgán, avšak vymezení působnosti se 
mělo stanovit zvláštním říšským zákonem. 
Také přípravné diskuse k oktrojované ústavě 
ze 4. února 1849 počítaly s říšskou radou slo-
ženou ze zástupců provincií s přihlédnutím 
k národnostním poměrům, ale až v polovině 
října 1850 se z iniciativy císaře začalo vážně 
jednat o říšské radě, která měla jako poradní 
orgán panovníka ministerskou radu odstranit 
a nahradit. Bez ohledu na skeptický postoj 
ministra financí Krausse a ministra obchodu 
Brucka vzala vláda 4. prosince 1850 císa-
řovo rozhodnutí o aktivaci říšské rady pod 
Kübeckovým vedením na vědomí.

Mimořádná aktivita Schwarzenbergo-
vy vlády i v posledním roce jejího trvání 
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byla způsobena nejen hektickými reforma-
mi státní správy, soudnictví a ekonomických 
poměrů, nýbrž i projednáváním dílčích 
a podružných otázek, například sporem 
mezi ministry vyučování a financí o výši 
platů topiče a sluhy pražské univerzitní 
knihovny. Jednání vlády nemohlo opome-
nout ekonomické problémy českých zemí. 
Návrh na zákaz vývozu brambor vzhledem 
k velkému zdražování v severních Če-
chách nebyl schválen a vláda zasahovala 
také proti lokálním zákazům vývozu obilí 
z Čech. Ministr Bruck doplnil svůj návrh 
na vyznamenání osobností průmyslu a ob-
chodu také o hraběte Františka Harracha 
jako klíčového představitele průmyslového 
podnikání v Čechách. Pro zemskou správu 
na Moravě přineslo některé problémy zru-
šení celní hranice s Uhrami, protože vznikla 
obava z pašování levného uherského tabá-
ku. Sociální poměry ve středních Čechách 
před březnem 1848 připomněla debata 
mezi ministry Thunem, Kraussem a Ba-
chem na zasedání vlády 21. května 1851, 
když se jednalo o politických ohledech při 
finančním vyrovnání v souvislosti se zru-
šením poddanských závazků na statcích 
pražského arcibiskupství.

14. října 1850 navrhla vláda císaři po-
tvrzení volby pražského purkmistra Václava 
Wanky, poté 14. listopadu 1850 projednala 
a císaři ke schválení předložila obecní statut 
města Liberce s tím, že zdanění města se 
má upravit na úroveň jiných měst stejné 
velikosti. Jinak nadále vláda sledovala ne-
klidnou situaci v Čechách, zejména v Praze. 
Na zasedání 3. února 1851 vzala na vědo-
mí, že pohřeb bývalého kněze Augustina 
Smetany proběhl bez narušení pořádku, ale 
za nápadné účasti politicky známých osob 
a neobvykle velkého počtu lidí. Ke kon-
ci března 1851 doporučila vláda snížení 
nebo prominutí trestů několika politickým 
provinilcům z revolučních let na Moravě, 
ve Slezsku a v Praze. 

Původně byly pro edici protokolů 
Schwarzenbergovy vlády vyhrazeny tři 
svazky, ale nakonec byl roku 2013 uveřej-
něn již pátý svazek tohoto druhého oddě-
lení ediční řady, obsahující zbývajících 139 
protokolů ze zasedání této vlády. Po celé 
letní období pokračovalo odstraňování 
posledních zbytků ústavního dělení moci, 

zvláště když císař František Josef rozhodl 
výnosem z 20. srpna 1851 o výlučné od-
povědnosti vlády panovníkovi a vydal po-
kyn k odstranění ústavy, takže Rakouské 
císařství se na čas vrátilo k absolutní formě 
vlády. Od 11. do 27. listopadu 1851 zase-
dala pod Kübeckovým předsednictvím Ko-
mise pro revizi říšské ústavy z roku 1849, 
v níž Schwarzenbergovu vládu zastupovali 
ministři Krauss, Bach a ministr obchodu 
Andreas Baumgartner. Tři obsáhlé proto-
koly z jednání této komise tvoří bezmála 
čtyřicetistránkovou přílohu k protokolům 
mi nisterské rady. Reformy státní správy, 
justice, hospodářského a sociálního systé-
mu mohly v tomto období pokračovat jen 
v souladu se zásadami vyhlášenými tzv. Sil-
vestrovským patentem z 31. prosince 1851.

Z různých zmínek a formulací vládních 
protokolů vysvítá, že aktivita českého národ-
ního hnutí byla členům vlády nepříjemná. 
Většinou hlasů schválila ministerská rada 
v červenci 1851 osvobození poplatků ve sty-
ku s veřejnými úřady pro pražský divadelní 
komitét, ale námitky odpůrců poukazovaly 
na „jeho známou tendenci“, s níž nesou-
hlasili („seiner bekannten Tendenz nach“  ). 
Jmenování Konstantina Höflera z Bambergu 
profesorem historie na pražské univerzitě 
mělo reagovat na „tamní politické, národní 
a náboženské rejdy“ (Umtriebe). Na dvou 
zasedáních vlády, 16. června a 24. prosince 
1851, byla jako samostatný bod programu 
zařazena perzekuční opatření proti novi-
nářské aktivitě Karla Havlíčka. Vojenské 
velitelství v Čechách si znovu stěžovalo 
na „nebezpečnou tendenci“ Havlíčkova 
časopisu Slovan a prohlásilo, že je pováž-
livé nadále připouštět „špatný vliv“ tohoto 
časopisu na nižší lidové třídy. Podle mini-
stra Bacha nebylo možné proti Havlíčkovi 
zasáhnout dosavadními prostředky, protože 
vzhledem k českému zaměření listu („bei der 
tschechischen Richtung“  ) a k popularitě jeho 
redaktora bylo stěží možné v Kutné Hoře 
získat porotce, kteří by rozhodli „v duchu 
vlády“. Vláda nechtěla čekat na vyhlášení 
prozatímního tiskového zákona a rozhodla 
se požádat o vydání císařského nařízení, kte-
ré by umožnilo časopis zakázat. V druhém 
případě se vláda k otázce vrátila až v době 
internace Karla Havlíčka v Brixenu a vy-
jádřila nesouhlas s uvažovaným tiskovým 
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procesem proti Havlíčkovi a knihkupci Fran-
tišku Procházkovi, protože případný návrat 
Havlíčka z Brixenu do Čech by mohl způ-
sobit nepřístojnosti (Unzukömmlichkeiten).

Ve čtvrtém oddělení ediční řady byly 
v letech 2007–2009 doplněny chybějící 
svazky 2 a 3, dokumentující kritické ob-
dobí Rakouského císařství po vojenských 
porážkách na italských bojištích v červnu 
1859. Obnovená rakouská ministerská rada 
pod předsednictvím hraběte Johanna Bern-
harda Rechberga se snažila čelit hluboké 
finanční krizi císařským patentem z 5. břez-
na 1860 a svoláním takzvané rozmnožené 
říšské rady, která se měla vyjádřit hlavně 
k otázkám státního rozpočtu a k přípravě 
zemských zřízení. Příslušné návrhy pro Če-
chy a Moravu se projednávaly na několika 
schůzích vlády, při nichž se nezávazně ho-
vořilo také o národnostních záležitostech, 
ale převážilo stanovisko, že jednotlivým ko-
runním zemím nelze poskytnout takovou 
autonomii jako Uhrám. Znepokojení vyvo-
lala hned na prvním zasedání po vyhlášení 
patentu zvýšená aktivita studentů pražské 
univerzity, projevující se nošením černých 
obleků s různými symboly. Při jednáních 
o obecním zřízení prosazovali především 
ministři Lev Thun a Ignác Plener zajištění 
převahy plátců větších daní oproti chudším 
vrstvám měst a venkovských obcí. Na pro-
gram vlády se v květnu 1860 se mimo jiné 
dostala zpráva policejního ministra o antise-
mitských výtržnostech v Třebíči, které trvaly 
dva dny a byly provázeny demolicí židovské 
synagogy. Na posledním vládním zasedání 
před vyhlášením diplomu z 20. října 1860 
se upozorňovalo na očekávaný nesouhlas 
zástupců Čech, Haliče, Tyrolska nebo Be-
nátska s případným podřízením jejich zá-
konodárství nové říšské radě.

Zápisy rakouské ministerské rady z po-
sledních čtrnácti týdnů před novou velkou 
změnou ústavního uspořádání v podobě 
patentu z 26. února 1861 se soustřeďovaly 
na prosazování zásad říjnového diplomu, 
především na řešení kritických poměrů 
v Uhrách a na přípravu statutu a volebního 
systému v neuherských korunních zemích. 

Zatímco zemské zřízení pro Moravu pro-
jednávala Rechbergova vláda na podkladě 
návrhu tehdejšího státního ministra hrabě-
te Agenora Gołuchowského na zasedáních 
1. a 5. prosince 1860 bez velkých diskusí, 
znamenalo jmenování tehdy prvního muže 
vídeňské liberální společnosti Antona von 
Schmerlinga do funkce státního minist-
ra velký obsahový posun od prosazování 
stavovského principu k zájmovému zastou-
pení prostřednictvím obchodních a živno-
stenských komor a zavedením omezeného 
volebního práva v městských a venkovských 
obcích podle výše odváděných daní; v tom-
to pojetí schválila vláda moravské zřízení 
na zasedání 15. ledna 1861. O zemském 
zřízení pro Čechy se na vládě jednalo 
mnohem déle, mimo jiné vzhledem k úva-
hám o možnosti korunovace českého krále, 
od poloviny listopadu 1860 až do zasedání 
31. ledna 1861, kdy bylo ústavní zřízení pro 
Čechy včetně volebního systému schváleno 
jako poslední z takzvaných „německo-slo-
vanských“ korunních zemí. Na zasedání 
vlády v noci z 29. na 30. listopadu 1860 
uplatnil státní ministr Schmerling výhra-
dy proti návrhu ministra hraběte Antona 
Széchena, aby zemský statut „pro tak velké 
království“ byl vyhlášen slavnostním způ-
sobem, a vyjádřil svou obavu, že pouhá 
zmínka o korunovaci by mohla oživit snahy 
o spojení Čech se zeměmi, jež kdysi patřily 
ke Koruně české, případně vést ke snaze 
o založení „velké české říše“ („zur Grün-
dung eines großen tschechischen Reiches“  ), 
což by podle jeho názoru nebylo žádoucí. 
To je v celém svazku jediný případ výskytu 
pojmu „tschechisch“ v oficiálním dokumentu, 
jinak byli Češi ve zmínkách o národnostní 
a jazykové otázce pravidelně zahrnováni 
do pojmu „Slawen“. V prosinci 1861 se 
vláda zabývala také protichůdnými postoji 
ministerstva kultu a vyučování a policejního 
ministerstva k návrhu stanov Společnosti 
Vlasteneckého muzea v Čechách a přidru-
žené Matice české; všichni ministři souhla-
sili s podřízením a kontrolou hospodaření 
Matice vedením Muzea, aby se nemohly 
prosazovat „stranické cíle“.  Jiří Kořalka



164

L I T E R A T U R A

Jana Č e r m á k o v á  –  Jana 
N o s k o v á :  Měla jsem moc krásné 
dětství. Vzpomínky německých obyvatel 
Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 
20. století
Brno, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. a Sta-
tutární město Brno – Archiv města Brna 2013, 
706 s., ISBN 978-80-87112-74-8

Recenzovaná publikace zaměřená 
na problematiku dětství a mládí německých 
obyvatel Brna v meziválečném období je 
společným dílem Jany Noskové a Jany 
Čermákové, absolventek Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Jana Nos-
ková (1975) vystudovala etnologii a histo-
rii, postgraduální studium ukončila v roce 
2006 disertační prací na téma Reemigrace 
a usídlování volyňských Čechů v interpretacích 
aktérů a odborné literatury. Od roku 2004 
působí jako vědecká pracovnice na Etno-
logickém ústavu Akademie věd ČR a před-
náší na Ústavu evropské etnologie na Fi-
lozofické fakultě Masarykovy univerzity. 
Její badatelským zájmem je metoda oral 
history a biografická metoda v etnologii, 
dále urbánní etnologie, dějiny každoden-
nosti v období socialismu, dějiny a kultura 
Němců na území současné České republiky, 
resp. Československa. Jana Nosková je rov-
něž spoluautorkou publikace Od lidové písně 
k evropské etnologii, vydané Etnologickým 
ústavem AV ČR. Jana Čermáková (1974) 
je absolventkou historie a archivnictví 
na FF MU v Brně, od roku 1997 pracuje 
na pozici odborného archiváře Archivu 
města Brna. Vedle své archivní práce se 
podílí také na vydávání odborných publika-
cí, od roku 2001 spolupracuje na projektu 
internetové Encyklopedie města Brna, v le-
tech 2005–2007 spolupracovala na projektu 
kolektivní paměti města Brna ve 20. století.

V česko-německé knize je publiková-
no třináct vybraných rozhovorů s většinou 
již bývalými obyvateli Brna německého 
původu. Rozhovory vznikaly pomocí me-
tody orální historie a tematicky se zaměřu-
jí na vlastní dětství narátorů, mládí, různé 
vrstvy každodenního života a dobové udá-
losti v Československu, konkrétně v tak 
multietnickém městě, jakým Brno v období 
první republiky a druhé světové války bez-
pochyby bylo. Účastníky rozhovorů, nahrá-
vaných v letech 2009–2012, byli lidé naro-

zení v rozmezí let 1919 až 1935. V součas-
né době žije či žila převážná část narátotů 
v zahraničí – v Německu či Švýcarsku, část 
zůstala v Brně. Samotným vzpomínkám, for-
movaných do podoby dialogu s autorkou, 
předchází teoretická studie Jany Noskové 
zabývající se historií Brna, tématem dětství 
a mládí v etnologické a historické literatuře, 
metodou orální historie a kontextem vzniku 
sbírky rozhovorů.

Autorky se snažily sledovat tři sféry 
života dětí, tj. vztahy v rodině a domov, 
dále školu a další životní prostor a pohyb 
v nich a jejich osvojování. V rozhovorech 
jsou tematizovány vztahy k rodičům, pra-
rodičům, sourozencům a dalším rodinným 
příslušníkům, stejně tak je velkým tématem 
školní docházka (německé školy) a okruh 
kamarádů a kamarádek. S tím souvisí také 
segregace na základě sociálního původu, 
jež byla v některých případech ovlivňo-
vána i působením rodičů. Někdy toto so-
ciální rozvrstvení ve vzpomínkách překrývá 
i rozdělení národnostní, zejména v oblasti 
norem a hodnot.

Vzpomínání na prožité události je vždy 
určitým způsobem rekonstrukce, což sama 
Nosková v úvodní studii neopomíná zdůraz-
nit. Vypravěči mohou zapomínat, mýlit se či 
kombinovat osobní vzpomínky se vzpomín-
kami ostatních nebo s informacemi získanými 
četbou. Vzpomínky mohou být, a také bývají, 
ovlivněny pozdějšími zkušenostmi, nabytými 
znalostmi, následně prožitými událostmi, ak-
tuálními a všeobecně rozšířenými interpreta-
cemi konkrétních událostí, historických etap 
či procesů, příp. snahou být s nimi v souladu 
či jim konkurovat nebo s nimi bojovat. Změna 
sociálního rámce může vést k nutnosti životní 
příběh převyprávět. Každý z narátorů tak 
během rozhovoru vytváří specifickou bio-
grafickou skutečnost, která je odrazem jeho 
osobních názorů a začlenění do aktuálního 
životopisného vyprávění.

Výchozím bodem projektu a zároveň 
podnětem k výzkumu byly myšlenky Oldři-
cha Sirovátky. Jedná se o sbírku pramenů 
dvojí povahy – rozhovory vedené formou 
orální historie a vzpomínky na život v Brně 
zaznamenané písemně. Předkládaná publi-
kace obsahuje redakčně upravené rozhovo-
ry se současnými či bývalými obyvateli Brna 
německého původu.



165

Z Á K L A D Y

Problematika dětství a mládí se 
do zorného pole historiků a etnologů do-
stala v 70. letech 20. století díky pracím 
Phillipa Arièse. V rakouském prostředí se 
jedná o práce etnoložky Ingeborg Weber-
-Kellermann nebo historika Michaela Mite-
rauera. Pro zkoumání rekonstrukce život-
ních světů dětí a mladistvých v rámci dějin 
každodennosti a dějin zkušeností začaly být 
používány jako pramen rozhovory prove-
dené metodou orální historie či písemné 
autobiografie.

V úvodní studii Jana Nosková uvádí 
rozhovory do širšího kontextu, a to reflexí 
dané tematiky na jedné straně a popisem 
průběhu výzkumu na straně druhé. Krát-
ce seznamuje s historií německé menšiny 
v Brně, předkládá výzkumné otázky za-
měřené na vnímání situace před 70 a více 
lety, na proměnu vzpomínky a na to, nako-
lik lze svědectví pamětníků využít v praxi. 
Poukazuje také na česky či německy píšící 
historiky, jakými jsou např. Helena Bočková 
(věnovala se přímo obyvatelům Brna), Det-
lef Brandes, Adrian Portman a další, kteří se 
tématem vztahu Čechů a Němců v 19. a 20. 
století na území současné České republiky 
zabývají.

Jana Nosková přesně popisuje postup 
své badatelské práce, snaží se nevynechat 
sebemenší maličkost, která by pro ni v její 
činnosti mohla znamenat překážku, a to jak 
v metodologii orální historie, tak v rozhovo-
rech samotných. Nastiňuje průběh každého 
dialogu, důležitý je přitom postup od ote-
vřené otázky ke stanoveným tematickým 
okruhům, jedná se o typ polostrukturova-
ného rozhovoru. Kvůli délce rozhovorů 
došlo postupně k jejich zkrácení – nejkrat-
ší rozhovor měl po přepsání cca 60 stran, 
nejdelší pak 150.

Rozhovory jsou řazeny chronologicky 
podle data narození jednotlivých narátorů, 
osm je nejprve uváděno v němčině, dalších 
pět v češtině. Motivace takového rozdělení 
není zcela jasná. Pokud má být tímto způso-
bem upozorněno na to, kde který z naráto-
rů strávil dospělost, je to poněkud matoucí, 
protože tato skutečnost je zmíněna právě 
v medailoncích jednotlivých osob, navíc 
všechny rozhovory byly původně vedeny 
v němčině. I vzhledem k tomu, že úvodní 
studie je nejprve otištěna v české a následně 

v německé verzi, bylo by logické dodržet 
tento postup i v dalších částech knihy.

Jednoduchý a strohý design knihy de-
centně a příjemně podtrhuje obsah, od za-
čátku je jasně patrná idea dvojjazyčnosti. 
Odkazy na literaturu jsou vloženy přímo 
do textu ve formátu jméno autora a rok vy-
dání publikace, na konci studie následuje 
seznam použité literatury. 

Kniha představuje pokus o zmapování 
vzpomínek na každodenní život dětí v čes-
koslovenském velkoměstě v meziválečném 
a válečném období. Součástí knihy jsou 
životopisné medailony respondentů, glo-
sář, uličník, geografický i jmenný rejstřík 
a černobílé fotografie. Publikace předsta-
vuje cenné doplnění existující historické 
literatury, dýchá z ní životnost a emoce, což 
ji zpřístupňuje i laické veřejnosti. Otevírá 
další možnosti k zamyšlení nad dostupnos-
tí materiálů, ale také nad využitím metody 
orální historie a přístupem badatele nejen 
k dané problematice. Ivana Šrámková

Karel L ö b l :  Naděje a omyly. Vzpo
mínky na onu dobu 
Praha, Academia 2012 (Ediční řada Paměť, 
sv. 53), 748 s., ISBN 978-80-200-2104-5

Jméno Karla Löbla (nar. 1925) se 
do biografických slovníků většinou nedo-
stalo, přestože jeho nositel je významnou 
osobností a důležitým svědkem našich 
dějin ve druhé polovině 20. století. Zasáhl 
do dění v oblasti politické, ale dosáhl úspě-
chů také ve vědě a v pedagogické činnosti. 
K posledně uvedeným sférám připomeňme, 
že v roce 1970 se stal profesorem na Čes-
kém vysokém učení technickém v Praze 
a na Vysokém učení technickém v Brně 
a v roce 1988 získal v té době nejvyšší vě-
deckou hodnost – titul akademika Česko-
slovenské akademie věd. Že nešlo o ocenění 
formální a čestná, o tom svědčí nejen počet 
jeho odborných prací, ale také fakt, že Karel 
Löbl je držitelem více než třiceti odborných 
patentů. V řadách Československé strany 
národně socialistické se angažoval hned 
po osvobození vlasti v roce 1945 (před tím 
byl účastníkem Pražského povstání). Vzhle-
dem k osobním vazbám na poúnorového 
předsedu strany prof. Emanuela Šlechtu 
setrval ve funkcích v „obrozené“ Česko-
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slovenské straně socialistické do prosince 
1948, kdy veřejný život opustil a věnoval se 
studiu a výzkumné práci v oboru žárupev-
ných a otěruvzdorných ocelí a slitin. 

Nové politické angažmá nabídla 
prof. Karlu Löblovi až doba pražského 
jara. Byl povolán do vedení socialistické 
strany a setrval zde ve funkci místopřed-
sedy dlouhých 21 let. V letech 1969–1976 
byl ministrem výstavby a techniky ve vládě 
České socialistické republiky, poté v téže 
vládě zaujímal post ministra bez portfeje 
(do roku 1989). Löbl patřil k nejbližším 
spolupracovníkům předsedy ČSS Bohusla-
va Kučery. Stranu zastupoval jako poslanec 
v České národní radě a ve Federálním shro-
máždění, byl rovněž členem předsednictva 
ústředního výboru Národní fronty ČSR. 
V letech 1983–1990 byl předsedou české 
rady Československé vědeckotechnické 
společnosti.

Své vzpomínky ovšem začíná Karel 
Löbl „předpisově“ – přehledem předků 
a potom popisem dětství a mladických 
zkušeností. Je třeba předeslat, že jeho 
obsáhlý memoárový text je nejen faktogra-
ficky bohatý, ale také napsaný kultivova-
ným slohem, okořeněným občas jemným 
humorem. Jeho příběhem, vyprávěným 
se smyslem pro detail, prochází množství 
pozoruhodných osob, jež autor zpravidla 
charakterizuje stručnými psychologickými 
portréty. Samy za sebe však hovoří pře-
devším situace, v nichž spoluaktéry dění 
představuje. Karel Löbl shrnuje východiska, 
s nimiž vstupoval do veřejného života: „Byl 
jsem válkou vychovaný jako nacionalista. Se 
zakořeněným strachem z vyhlazovacích akcí 
Němců jsem vnímal vítězné mocnosti jako 
záruku proti možné revanšistické agresi. Byl 
jsem si vědom, že většinu republiky osvobodili 
Rusové a že jejich přítomnost ve střední Evropě 
je zatím nutná. […] Současně většina národa 
měla obavy z návratu nezaměstnanosti u vědo-
mí velké hospodářské krize třicátých let. Zánik 
Československa se nepřičítal jen mnichovské 
zradě, ale také stranicko-politické roztříštěnosti, 
nejednotě občanstva a tomu, že si strany roz-
parcelovaly republiku“ (s. 20). S podobnou 
snahou o sebereflexi vstupuje i do výkladu 
dalších epizod své životní pouti.

Čtenáři budou jistě vyhledávány pa-
sáže ze zlomových okamžiků našich dějin 

– z doby únorového převratu v roce 1948, 
z éry pražského jara 1968 a počátku nor-
malizace, z dob „sametové“ revoluce v roce 
1989. Svou nespornou vypovídací hodnotu 
mají ovšem i popisy „všedních“ pracovních 
dní, které plasticky zobrazují mechanismus 
rozhodování ve státním a stranickém apa-
rátu, kontroly a řízení dobrovolných orga-
nizací i vědeckých a výzkumných institucí. 
Hodnocení, jež Karel Löbl přináší, jsou 
umírněná, potvrzují, že tento muž byl vždy 
pragmatickým realistou. „Nikdy mi […] si-
tuace nepřipadala jenom černá, nebo bílá. Spíše 
jednou tmavší, jindy světlejší,“ píše příznač-
ně v pasáži, popisující vzrušenou atmosféru 
po invazi spojeneckých vojsk v srpnu 1968 
(s. 364).

Jeho popis politického dění je o to 
cennější, že otevírá průzor z perspektivy 
funkcionáře a člena nekomunistické stra-
ny – jsme zvyklí dění ve vrcholné politice 
po roce 1948 nahlížet výhradně z hlediska 
KSČ, pokud se vůbec odhodláme k pohle-
du „zevnitř“. Jednotlivé politické vůdce 
Löbl hodnotí střízlivě, bez skandalizace. 
Velice cenné jsou pasáže o představitelích 
socialistické strany, k nimž měl obzvláště 
blízko – o Emanuelu Šlechtovi (nevyhýbá 
se ani palčivé otázce sebevraždy manželů 
Šlechtových v roce 1960) a Bohuslavu Ku-
čerovi, podnětný je například i jeho obraz 
Milady Horákové, ale zajímavé jsou i cha-
rakteristiky prominentů obrodného procesu 
a normalizace. Velice živě a podrobně jsou 
popisovány některé zajímavé epizody, jako 
například setkání a rozmluva s Rudolfem 
Slánským 4. března 1948 (s. 205–214) 
nebo utajená návštěva u Edvarda Beneše 
na jaře téhož roku, několik dní po jeho 
odstoupení z prezidentské funkce (Löbl 
připlul v kanoi k zahradě v Sezimově Ústí 
a s přítelem předstírali ztroskotání lodě – 
s. 237–243). 

Lze jednoznačně ocenit, že renomo-
vané nakladatelství Academia se z iniciati-
vy historika Vojtěcha Čelka (k tomu srov. 
s. 24) ujalo vydání zkrácené verze Löblo-
vých pamětí. Jejich úplné znění je k dispo-
zici badatelům v Národním archivu a na ně-
kterých pracovištích Akademie věd ČR. Pro 
historiky a další zájemce představují cenný 
pramen poznání, pobídku ke studiu dalších 
archiválií naší moderní doby. Jsou psány 
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věcně a čtivě, přes nadhled pisatele obsahují 
i odraz vnitřních pochybností, jež si s sebou 
trvale nesl (srov. alespoň s. 215). Nakladatel 
text vybavil jmenným rejstříkem a zasvěce-
nou předmluvou historika Josefa Tomeše. 
Jako přílohy byly v knize uveřejněny ně-
které dokumenty vztahující se k dějinám 
socialistické strany v letech 1958–1968 
(část projevu Václava Kopeckého, elaborát 
k sebevraždě manželů Šlechtových, nástin 
ideových zásad ČSS a přehled otázek před-
kládaných na veřejných schůzích strany 
v roce 1968).  Jiří Křesťan

Jaroslav K l e n o v s k ý :  Brány spra
vedlivých
Ústí nad Labem, Foto Studio H 2012, 264 s., 
ISBN 978-80-902349-9-4

Název objemné, reprezentativní pub-
likace vytištěné na křídovém papíře je poe-
tickým synonymem pro židovské synagogy 
(v tiráži je titul uveden jako Brány sprave-
dlnosti). Architekt Jaroslav Klenovský touto 
knihou završil svou dlouholetou záslužnou 
badatelskou, dokumentační a publicistic-
kou činnost týkající se stavebního vývoje 
českých i moravských židovských sídlišť. 
Předložil tak odborné i laické veřejnosti, 
a to domácí i zahraniční, mimořádně hod-
notnou syntézu, která zatím citelně chyběla 
uměnovědcům, historikům i religionistům.

Synagogy byly a zůstaly nejzřetelněj-
ším znamením staletého soužití židovské-
ho a křesťanského obyvatelstva v prostoru 
českých zemí. Jsou stopou židovských ko-
munit, která se zachovala do současnosti. 
Byly duchovními a zpravidla též vzděláva-
cími centry židovských obcí. Jakkoliv au-
tor neměl v úmyslu ukázat architektonický 
fenomén synagogy v jeho plné šíři a složi-
tém historickém kontextu, nesporně se mu 
podařilo seznámit čtenáře s jeho podstat-
nými vývojovými rysy a připomenout hod-
noty i rozmanitost synagogální architektury. 
Přitom z jejího bohatství se do naší doby 
zachovala jenom necelá polovina objektů. 
Před válkou u nás existovalo 320 synagog, 
když více než sto podlehlo již dříve chátrá-
ní nebo začalo být využíváno pro jiné než 
bohoslužebné účely. Potom nacisté zničili 
70 staveb a dalších 105 bylo zbouráno v ná-
sledujícím období.

Úvodní poznámky mají především 
technickou povahu, poněvadž jenom 
stručně upozorňují na způsob prezentace 
fotografií a půdorysných schémat. Veli-
ce cenná je hutně, místy až příliš stručně 
formulovaná stať Tři čtvrtě tisíciletí vývoje 
synagogální architektury v českých zemích 
(s. 6–11). Důvěrná znalost problematiky 
dovolila autorovi předložit ucelený přehled 
vývoje synagogální architektury a přistou-
pit i k typologizaci českých a moravských 
synagog, které všechny patří do aškenáz-
ského okruhu. Jako prvotní kritérium 
bylo zvoleno architektonicko-urbanistické 
řešení vycházející z obecných podmínek 
limitujících život i prostředí židovských 
komunit, a tedy i stavbu synagog. Proto 
autor odděluje dvě základní vývojové fáze 
synagogálního stavitelství a také dva odlišné 
typy synagog – předemancipační (do po-
loviny 19. století) a poemancipační. Další-
mi kritérii jsou základní archetyp (stavby 
centrální či podélné), převládající slohový 
výraz, použitý materiál, dispoziční řešení 
a také konstrukční typ (půdorysný rozvrh 
sálu a způsob zastřešení). Svou typologii 
dokládá Jaroslav Klenovský množstvím 
konkrétních příkladů. Upozorňuje při tom 
také na různá regionální specifika.

Obsahové jádro publikace představuje 
Katalog 54 nejhodnotnějších synagog v chro-
nologickém sledu (s. 12–253). Jejich výběr se 
řídil nejen architektonickou hodnotou nebo 
stavebně-technickým stavem, ale rovněž sna-
hou co možná nejlépe postihnout právě bo-
hatství různých typů v širokém teritoriálním 
záběru. Vybrané stavby seřadil autor podle 
doby jejich vzniku. Tento chronologický 
princip má drobnou nevýhodu v tom, že 
od sebe odděluje objekty spojené místem, 
kde vyrůstaly. Platí to především pro syna-
gogy pražské, ale také některé venkovské 
(Třebíč, Velké Meziříčí). Autorův výklad je 
doprovázen bohatým grafickým (topografic-
ká a půdorysná schémata) a fotografickým 
materiálem, který názorně dokládá jednotlivé 
poznatky. Text sám nezůstal omezen pouze 
na zkoumaný objekt, připomíná i základní 
souvislosti vývoje židovské komunity v pří-
slušné lokalitě, jakož i výrazné představitele 
jejího duchovního života.

Katalog začíná pražskou Staronovou 
synagogou, nejstarší dochovanou stavbou 
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tohoto typu v Evropě, pocházející z posled-
ní třetiny 13. století. Pak následuje nejstarší 
zachovaná synagoga moravská z Lipníka 
nad Bečvou (2.–3. desetiletí 16. století), 
pražská Pinkasova synagoga (1535), syna-
goga z Holešova (1560) nebo Vysoká (ko-
lem 1577), jejímž stavebníkem byl pražský 
Žid Mordechaj Maisel. Celý katalog pak 
uzavírají svým způsobem ojedinělé syna-
gogální stavby: brněnská funkcionalistická 
Agudas Achim (1936), která jako jediná 
na Moravě a ve Slezsku slouží i dnes svému 
náboženskému účelu, a jediná nově posta-
vená (1997–2000) v Liberci, tvořící součást 
státní vědecké knihovny (Stavba smíření). 
Za katalogem je zařazen abecední soupis 
objektů s mapkou ukazující jejich rozmís-
tění na mapě ČR.

Publikaci doplňuje Slovník použitých 
výrazů (s. 256–258), soupis vybrané lite-
ratury k tématu (s. 260) a základních in-

ternetových adres. Ve výběrovém přehledu 
literatury figurují téměř výlučně nové a nej-
novější tituly, včetně zahraničních. Pro svou 
odbornou a dokumentační hodnotu v něm 
asi nemusely chybět takové práce jako je 
publikace Hany Volavkové Židovské Měs-
to pražské (3. svazek edice Zmizelá Praha) 
nebo monumetální dílo publikované pod 
redakcí Edmunda Oriána Židovské Město 
pražské na vedutách, fotografiích a pohledni-
cích, zachycující stav před velkou asanací 
na sklonku předminulého století.

Knihu Jaroslava Klenovského Brány 
spravedlivých s esteticky hodnotnými foto-
grafiemi Ludmily Hájkové pro její odborné 
kvality bezpochyby ocení všichni, kdo se za-
bývají studiem minulosti židovského etnika 
v našich zemích. Najdou v ní nepřeberné 
množství cenných informací a možná také 
inspiraci pro vlastní badatelskou práci.

Rudolf Fišer
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Středověk a raný novověk

Vademecum historyka mediewisty
Red. Jarosław Nikodem, Dariusz Andrzej Sikorski. Warszawa, Wydawnictwo 
naukowe PWN 2012, 770 s., ISBN 978-83-01-17239-8

Předkládaná objemná kniha nalezne zcela nepochybně zástupy aktiv-
ních uživatelů, především z řad studentstva, ale jistě i mezi odbornými his-
toriky a všemi pokročilejšími zájemci o historické vědy. Výchozí základnou 
příručky je překvapivě nikoliv jen medievistika polská, dostatek prostoru 
je věnováno celému evropskému prostoru a v exkursu i problematice 
židovské a muslimské. Kniha je rozdělena do dvou částí, první se nazývá 
Průvodce medievisty, druhá pak Bibliografický průvodce. Nejdříve k první 
části. Po stručném vymezení předmětu zájmu se může uživatel seznámit 
v úsporném, informacemi nabitém textu s medievistickými encyklopediemi, 
příručkami, úvody do studia disciplíny, atlasy, bibliografickými soupisy, 
stejně jako medievistickými časopisy, webovými stránkami orientovanými 
na středověkou problematiku a konečně s medievistickými fondy polských 
archivů.  

Další kapitola přibližuje pomocné vědy historické, mezi něž je krom 
„klasických“ odvětví zařazena také středověká latinská filologie. Následně 
přichází na řadu v samostatné kapitole soupis relevantních edic podle 
jednotlivých zemí a dále církevních dějin, křížových výprav a Svaté země, 
západní části Balkánu, řádu německých rytířů a Iberského poloostrova 
v době arabské. Z českých edic jsou uvedeny FRB, RBM, CDM, CDB, AČ, 
CIB a Historický archiv. Nejobsažněji jsou pojednány prameny polské, kde 
však kupodivu některé důležité chybějí (KDM, KDKK).

Pátá kapitola je věnována středověké historiografii, v jednotlivých 
podkapitolách je představena tvorba německá, ruská, česká, litevská, 
uherská, merovejská a karolinská, francouzská, anglosaská a anglická, 
keltská (irská a waleská), jihoslovanská, italská, španělská, skandinávská 
a řádu německých rytířů, překvapivě chybí křižácká panství na Východě 
a Byzanc, které je ovšem jako zvláštnímu fenoménu (poněkud nelogicky) 
věnována samostatná, patnáctá kapitola. České historiografické prameny 
pojednal jeden z editorů, J. Nikodem. Poněkud úsměvně působí uvedení 
hypotetického polského původu u obou Kosmových pokračovatelů, za-
tímco tam, kde je to naopak jisté, u Kosmy, to uvedeno není (Kosmas se 
ovšem zcela jistě považoval za Čecha). Označit dílo tzv. mnicha sázavského 
za nejstarší českou klášterní kroniku asi není zcela výstižné, u Jarlocha 
chybí informace, že přibližně třetina spisu je téměř hagiografickou oslavou 



170

L I T E R A T U R A

opata Gotšalka. Dražický rukopis není pojmenován podle města Dražice, 
ale podle biskupa Jana IV. z Dražic. Pochybovat by bylo možné o ostatně 
častěji opakovaném mínění, že autor tzv. Dalimilovy kroniky byl nějakým 
mluvčím rytířského stavu. Přehledného popisu se dostává Zbraslavské kro-
nice i všem kronikám z doby Karlovy včetně málo hodnotné práce Beneše 
Minority; dílo zbraslavských opatů by si ovšem zasloužilo obsažnějšího 
pojednání. Z tvorby doby husitské se připomíná Husitská kronika Vavřince 
z Březové, spis Bartoška z Drahonic, Táborská kronika Mikuláše Biskupce, 
Kronika Univerzity pražské a Třeboňská kronika. 

Polské středověké historiografii se dostalo samostatné kapitoly, ně-
kterých spisům pak podkapitol: Gallu Anonymovi, Vincentu Kadlubkovi, 
tzv. Kronice Dzierzwy a Velkopolské kronice, dále slezským pramenům, 
análům a dílu Jana Dlugosze. Autorem poměrně rozsáhlých pasáží je Ed-
ward Skibiński. Následná kapitola je věnována hagiografii, a sice insulární, 
říšské od časů Merovejců do sálské dynastie, slovanské, čímž je míněna 
především staroslověnská legendistika z českomoravského prostoru a Bal-
kánu, a konečně polské; zde jsou světci řazeni abecedně. V osmé kapitole 
se může uživatel seznámit s penitenciály, homiletikou a sbírkami exempel. 
Zvláštní stručnou kapitolu mají prameny prosopografické a podstatně ob-
šírnější prameny právní, jde o poměrně hutný text podávající informace 
o barbarských zákonících a právních pomůckách z raného středověku, 
příručkách z vrcholného a pozdního středověku, právních poměrech 
v Byzanci a církevním právu; autorem je druhý z editorů, D. A. Sikorski. 
Z českých pramenů se připomíná pouze Maiestas Carolina pod nepřesným 
názvem Maiestas Domini a kniha Petra z Rožmberka uvedeného nejdříve 
nepříliš logicky jako Peter von Rosenberg (s. 366), obzvláště když jde 
o spis jazykově český. Kapitola s názvem Staropolská medievistika podává 
přehled o nejstarších pramenech v polském jazyku. Jde především o pa-
mátky z 15. století, nejstarší pak z přelomu 14. a 15. věku.  

Samostatné stati se dotýkají také středověké archeologie, historie 
středověkého umění i jazykovědy spolu s onomastikou. Následuje výklad 
o pramenech a literatuře o Byzanci v polštině, historický výklad o dějinách 
Židů v Polsku a příslušné literatuře, podobně o islámu a muslimských ze-
mích a stručnější informace o středověkých vědních oborech. Devatenáctá 
kapitola nese název Hlavní obecné otázky a sleduje z obecného i polského 
hlediska řešené problematické momenty středověkého vývoje společnosti, 
rozvoje měst a křížových výprav (u polskojazyčné literatury není uvedena 
práce M. Starnawské o rytířských řádech), feudalismu, válečnictví, politického 
myšlení, školství obecně, univerzit, hudby a každodenního života. Novým 
trendům v medievistickém bádání je věnována další, poslední kapitola první 
části; ke slovu přichází historická antropologie ve všech variantách jejího 
chápání, „prostorový obrat“ spočívající v prosazení zkoumání prostoru jako 
další důležité kategorie vedle času a dějů, historie chápání orientovaná na stře-
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dověké vnímání pojmů, „medievalismus“ v raném novověku a nové době 
využívající středověkých momentů a témat, historie ženy a gender history. 

V Bibliografickém průvodci se započne „starožitnostmi“ slovanskými, 
germánskými a keltskými, pokračuje se historií Polska, následná kapitola 
je věnována dějinám jednotlivých zemí, další dějinám církve všeobecně 
a poslední dějinám církve v Polsku. Připojen je soupis zkratek, místní rejstřík 
a seznam autorů, kterých je celkem dvacet pět. Avšak zpět k bibliografic-
ké podkapitole týkající se Čech. Krom právě dokončených Velkých dějin 
zemí Koruny české z nakladatelství Paseka autor (J. Nikodem) pojednává 
výhradně – na rozdíl od některých jiných podkapitol – o literatuře psané 
v polštině, defilují zde jména Labuda, Barciak, Iwańczak, Bylina, Pauk, 
Pleszczyński, Polek, Russocki, Wlodarski, Nikodem, Kras, Paner, Matla, 
Kuźmiuk-Ciekanowska, tedy jména polských bohemistů a bohemistek, 
přičemž jsou ale citovány někdy příspěvky marginální, někdy spíše popu-
larizujícího charakteru, jinak ovšem stať dává dobrou představu o polské 
bohemistice. Když odhlédneme od toho, že většina polských historiků česky 
čte (na jiném místě je zvýrazněna srozumitelnost slovenštiny pro polského 
uživatele), a adepti tohoto oboru by mohli alespoň začít, mohly být uvedeny 
přinejmenším práce jako Husitská revoluce F. Šmahela, jedno z nejlepších 
děl konce 20. století, které nadto vyšlo ve Schriften MGH v němčině, knihy 
J. Žemličky o Přemyslovcích, F. Kavky o Karlu IV., P. Čorneje o husitství atd.      

Je pravdou, že v rámci některých kapitol se nezdařilo udržet jednotný 
přístup a styl, u svazku tak rozsáhlého lze však nalézt omluvu. Z hlediska 
bohatosti a přínosnosti informací v knize obsažených jde o dílo mimořádné, 
které se nepochybně bude těšit ještě dlouhá léta oprávněnému zájmu. Jistě 
by bylo dobré uvažovat o podobném projektu také v češtině, zvláště když 
nechybí potenciál. Libor Jan

Pavlína C e r m a n o v á :  Čechy na konci věků. Apokalyptické 
myšlení a vize husitské doby
Praha, Argo 2013, 412 s., ISBN 978-80-257-1003-6

V nakladatelství Argo vyšla na sklonku roku 2013 jako 59. svazek edi-
ce Každodenní život monografie, která upoutá zrak zájemců o eschatologii 
už svým přebalem. Titul Čechy na konci věků a barevné vyobrazení rytíře 
vrhajícího falešného proroka a apokalyptickou šelmu do ohnivého pekel-
ného chřtánu, které pochází z Jenského kodexu, mohou ledacos prozradit 
i o obsahu knihy. Avšak pokud čtenář nezná dosavadní práci a zaměření 
historičky Pavlíny Cermanové, musí otočit několik úvodních stran, aby 
podle podtitulu zjistil, že kniha slibuje konkrétně pojednání o apokalyp-
tickém myšlení spjatém s husitskou dobou. 

Apokalyptika i eschatologie husitské doby nejsou v dlouhých dějinách 
eschatologického myšlení izolovaným prvkem. Je na ně nutné pohlížet 
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v souvislosti s předchozím i dobovým eschatologickým myšlením, a to 
nejen v Čechách. A tak se již v obsahu setkáme s nehusitskými jmény jako 
je např. Milíč z Kroměříže, Jan Rupescissa nebo Jáchym z Fiore či s tématy 
jako Antikrist u latinských církevních otců nebo byzantské kořeny legendy 
o posledním císaři. Je jasné, že hlavní děj „mocného příběhu“ (jak sama 
autorka své téma nazývá) se neobejde bez častých odboček, vysvětlujících 
mnohdy podstatné okolnosti. 

Kniha, jejímž sjednocujícím prvkem je nakonec především antikris-
tovská problematika nahlížená z různých hledisek, je rozdělena do dvou 
hlavních částí. V té první Cermanová sleduje především tři okruhy: vybrané 
způsoby popisu Antikrista a jeho role (v bibli, v dílech latinské patristiky, 
u Adsona, v českém středověku a speciálně v reformních a husitských Če-
chách) a dva hlavní a relativně standardní typy bojovníků proti Antikristovi, 
tedy motiv posledního císaře a motiv proroka zvěstujícího Antikristův pří-
chod a konec světa. Ve všech případech autorka začíná výkladem o vzniku 
či vývoji daného tématu, do kterého potom zasazuje díla českých autorů. 
Ve druhé části knihy se věnuje některým speciálním problémům spjatým 
zejména s dobou mezi porážkou Antikrista a Posledním soudem nebo 
s významem eucharistie v kontextu apokalyptiky.

V rámci výkladu o historii a zpracování antikristovského příběhu au-
torka výrazněji poukazuje na první známé komplexní zachycení Antikristova 
života – Adsonův list De ortu et tempore Antichristi z 10. století. Jeho opisy 
a dále například překlad díla Historia scholastica Petra Comestora nebo 
text Ripelinova Compendia potom figurují mezi zdroji, u nichž autorka 
předpokládá, že se jimi mohli husitští i předhusitští autoři inspirovat. 
Vzhledem k dosavadnímu bádání se zde jako odvážné jeví autorčino po-
měrně silné přesvědčení (i když o naprosté jistotě ani ona sama nemluví), 
že opisy Adsonova textu se mohl inspirovat Milíč z Kroměříže. Ačkoli je 
totiž v Milíčově a Adsonově díle řada podobností, které se staly předmě-
tem odborných studií, k otázce vlivu Adsonova útlého spisku na Milíčovo 
myšlení chybí rozhodné stanovisko badatelů, a to díky nemožnosti vypátrat 
pádnější argumenty. K této otázce se tak pouze před velmi dlouhou do-
bou vyjádřil oficiálně a jednoznačně Karel Chytil, který takovou možnost 
naopak rezolutně odmítl.1

Z předhusitských děl, která jsou již úzce svázána s českým prostře-
dím, se autorka velmi detailně věnuje Velislavově bibli, z autorů této éry 
si vedle Milíče nejvíce všímá Matěje z Janova a Jana Husa, i když se Hus 
poněkud netypicky objevuje v kapitole nazvané Antikrist husitský, tedy 
nejspíše jako chronologicky poslední z řady autorů, kteří husitství před-
cházejí. Tato kapitola je však nepřehlédnutelná z jiného důvodu – autorka 

1 C h y t i l ,  Karel: Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazné antithese. 
Praha 1918, s. 117. 
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v ní představuje Husa jako jednoznačného apokalyptika (a pokračuje v tom 
i na dalších místech knihy), čímž se staví proti hodnocení, k němuž v mi-
nulosti dospěli dva významní husovští badatelé – historik a teolog Amedeo 
Molnár 2 a později a nezávisle na Molnárovi Jana Nechutová,3 která tuto 
problematiku prostudovala a zhodnotila pro změnu z pohledu latinské me-
dievistiky. Cermanová svůj závěr staví na své úvodní definici apokalyptiky 
(vychází z toho, že pro apokalyptiku je charakteristický jak pocit, že „konec 
se již kvapem blíží“, tak i „nahlížení vlastní současnosti jako posledních událostí 
samotných“, s. 13) a na přesvědčení, že Hus vnímal svou současnost jako 
dobu boje proti Antikristovi a především díky tomu jako dobu poslední. 

Při zamýšlení se nad těmito odlišnými závěry a nad specifiky Husova 
díla se tak znovu stává aktuální řada významných a zdaleka ne jen husovských 
otázek, především co vše může podle jednotlivých středověkých autorů 
znamenat či zahrnovat doba poslední (např. tempora novissima) a zda jsou 
výroky o současnosti Antikrista či jakékoli připomínky Posledního soudu 
jistou zárukou, že je autor přesvědčen o blízkosti konce světa nebo že se 
na něj ve svém díle a myšlení zaměřuje. Velkou měrou se jedná o problém, 
jakým způsobem máme interpretovat některé výroky o Antikristovi či konci 
věků, které mohou být poplatné úzu specifických žánrů nebo křesťanské 
terminologie, a jakou váhu jim máme v celku díla daného autora přiřknout. 
Právě role takových detailů a nakonec i šíře, v níž můžeme kategorii apo-
kalyptiky chápat, jsou při vzniku odlišných závěrů o charakteru eschato-
logického myšlení středověkých křesťanských autorů klíčové.

Další autorčin výklad už se týká autorů husitské doby, mezi nimiž 
dominuje Jakoubek ze Stříbra a Mikuláš Biskupec. Cermanová přitom 
přináší detailní pohled na tuto problematiku v daném období, neboť si 
všímá i významných apokalyptických motivů ve výzdobě staveb (Karlštejn, 
brána katedrály sv. Víta v Praze) a jejich paralel v písemnictví. 

V rámci představení legendy o posledním císaři jsou podnětné pasá-
že týkající se spojení proroctví s astrologií. Dále se může čtenář seznámit 
s různými rolemi Karla IV. a Zikmunda Lucemburského v apokalyptických 
proroctvích, která této legendy využívají. K důležitým tématům tohoto 
prvního oddílu knihy patří také popis rozdílů mezi dvěma typy proroků – 
prorokem biblickým a středověkým, definice kategorií spiritus prophetiae 
a spiritus intelligentiae, sledování kategorie zázraku, mystického prožitku 
nebo narativní strategie jednotlivých autorů a zachycení historického 
vývoje celé látky.

2 M o l n á r ,  Amedeo: Eschatologická nadějnost počínající české reformace. Křesťanská 
revue 21, 1954, č. 6, s. 182–185; t ý ž :  Eschatologická naděje české reformace. In: Od reformace 
k zítřku. Praha 1956, s. 13–101; t ý ž :  Endzeit und Reformation. Heidelberger Jahrbücher 
9, 1965, s. 73–80.
3 N e c h u t o v á ,  Jana: Hus a eschatologie. SPFFBU E 13, 1968, s. 179–187; t á ž : 
Středověká eschatologie jako víra v lepší budoucnost světa. Universitas 1, 1968, č. 4, s. 1–12.
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Ve druhé části knihy autorka v podstatě pokračuje tématem proroka či 
bojovníka proti antikristovství, neboť si všímá eschatologické role kazatele 
v pojetí různých autorů – Janova, Jakoubka nebo Biskupce. Výjimečnost 
úlohy kazatelů v tomto boji vidí jako jednu z konstant apokalyptických 
středověkých textů. Chtěla bych podotknout, že tento závěr se jeví jako 
důležitý i z jiného hlediska, konkrétně ve srovnání se situací v naší před-
husovské homiletice, v níž je zdůrazňování stěžejní role kazatele poměrně 
časté a významné, mnohdy i bez spojení s apokalyptickým motivem.

V této části knihy se však autorka většinou věnuje tématům spjatým 
s dobou mezi porážkou Antikrista a příchodem Posledního soudu nebo 
konkrétně s chiliasmem. Zvláštní pozornost věnuje Jakoubkovi, který podle 
jejích slov jako první překročil augustinovskou bariéru a oživil myšlenku 
pozemského sabatu. Podrobně vysvětluje také apokalyptiku dominikánskou 
i názory odpůrců myšlenky věku míru. Speciálně se věnuje myšlence saba-
tu u českých předhusitských učenců. Shrnuje, že většina apokalyptických 
komentářů předhusitských Čech předpokládala, že po Antikristově porážce 
nastane na zemi doba klidu a míru. A výklad se jakoby v kruhu vrací k tema-
tice kazatelů a proroků – Kristových bojovníků a také k širšímu evropskému 
kontextu, jímž Cermanová svou knihu začala. V řadě komentářů biblického 
Zjevení totiž autorka nachází myšlenku, že doba mezi Antikristovou poráž-
kou a Posledním soudem má být naplněna nejen klidem a mírem, ale často 
i svobodným kázáním, tedy myšlenku pro evropský prostor standardní. 
Znovu se tak navíc odhaluje význam kazatelství ve středověkých Čechách. 
Nakonec Cermanová řeší dvě témata, a to otázku absolutního odmítnutí 
vlastnictví či jen odmítnutí osobního vlastnictví, a zvláštní kapitoly věnuje 
problematice eucharistie jakožto prostředku v boji proti Antikristovi. 

Závěrem lze říci, že podrobnou analýzu této části dějin eschatolo-
gického či apokalyptického smýšlení v tak rozsáhlém českém formátu 
řada českých čtenářů ocení. Publikace také hojně zprostředkovává názory 
zahraničních odborníků, jejichž studie nejsou v našich knihovnách běžně 
dostupné, a tak se tato tematika stává přístupnější širšímu okruhu zájemců 
o eschatologii. I když autorka přichází s některými závěry, které mohou 
být problematické, jde o důležitá a velmi křehká témata, která si zaslouží 
diskuzi. Toto může být jedna z příležitostí, jak je znovu oživit.

 Lucie Mazalová

Zdeněk B e r a n :  Boleslavský landfrýd 1440–1453. Krajský land
frýdní spolek v pohusitských Čechách
České Budějovice, Veduta 2011, 208 s. + 8 s. barev. příl., ISBN 978-80-86829-
74-6

Krajské landfrýdy uzavřené v Čechách v časech polipanského inter-
regna jsou připomínány již v pracích F. Palackého, který jejich znění vydal 
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v Archivu českém, B. Riegera či J. Kalouska, přesto jim domácí historiogra-
fie, snad s výjimkou R. Urbánka (první svazky Věku poděbradského) dosud 
nevěnovala větší pozornost. Monografie Zdeňka Berana o boleslavském 
landfrýdu toto téma v úplnosti otevírá, a to v návaznosti na jeho předchozí 
práce o čáslavském landfrýdu i na nedávné studie M. Šandery o spojených 
východočeských landfrýdech. 

V úvodu práce Z. Beran naznačuje svůj přístup ke studiu boleslav-
ského landfrýdu s tím, že na toto téma lze nahlížet optikou právních dějin 
(landfrýd jako normativní pramen), důležitou rovinu však představuje i jeho 
zařazení do kontextu politických dějin daného regionu i celých českých 
zemí. Stav a možnosti výzkumu českých landfrýdů zhodnotil v první kapi-
tole obsahující přehled relevantních pramenů a domácí (jak již bylo pozna-
menáno) poměrně chudé domácí literatury. Následný výklad je věnován 
stručnému vývoji institutů zajišťujících mír od raně středověkých božích 
mírů až po vrcholně a pozdně středověké landfrýdy a spolky. Z. Beran si 
všímá západoevropského prostředí i vývoje v jednotlivých zemích České 
koruny a hlavní pozornost následně obrací k počátkům českých krajských 
landfrýdů v prvních desetiletích 15. století. Určitý mezník ve vývoji krajské 
landfrýdní organizace v Čechách, oslabené v době husitské revoluce, před-
stavuje tzv. mírný list z ledna 1440, na jehož podkladě vznikly jednotlivé 
krajské landfrýdy včetně boleslavského landfrýdu, jehož zápis je datován 
8. březnem 1440. 

Boleslavskému landfrýdu jako právnímu dokumentu je věnována ná-
sledující kapitola. Rozbor jednotlivých ustanovení je však poměrně stručný, 
Z. Beran se měl pokusit alespoň o stručnou komparaci s texty ostatních 
českých, případně i moravských landfrýdů. Některé z článků pak nabízejí 
dílčí témata, která by si zasloužila samostatnou pozornost – patří mezi ně 
například problematika záští a odpovědi (v textu je užíván nepřesný výraz 
opověď), důkladnější výzkum by bylo vhodné věnovat i úřadům krajských 
popravců a hejtmanů, které v souvislosti s landfrýdním hnutím hrály důle-
žitou roli. Ostatně, zevrubnou kritickou revizi by si zasloužilo celé krajské 
uspořádání v Čechách, jehož poznání se opírá především o jinak záslužnou, 
ale přeci jen v mnohém zastaralou práci B. Riegera z roku 1893.

Mnohem větší pozornost věnoval Z. Beran majetkovým a sociálním 
aspektům boleslavského landfrýdu. V samostatné kapitole se zabývá nejprve 
otázkou geografického vymezení boleslavského kraje a jeho charakteris-
tikou z hlediska utváření krajiny včetně podoby městské a komunikační 
sítě. V obsáhlé kapitole analyzuje strukturu majetkové držby v tomto kraji, 
samostatnou pozornost věnuje významným dominiím a jejich držitelům. 
Vhodně zvolená výkladová rovina není faktograficky přetížena, řada údajů 
je prezentována formou přehledných tabulek a barevných či černobílých 
rekonstrukčních map. Z. Beran konstatuje, že majetkové poměry v boleslav-
ském kraji v daném období nejvíce ovlivnily události spojené s husitskou 
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revolucí (rozpad královské a církevní domény). Panství v držení vyšší 
a nižší šlechty byla početně zastoupena přibližně stejně, vyšší šlechta však 
ovládala významná sídla (hrady, města) a větší statky. Na minuciózní rozbor 
majetkové držby pak navazuje následující kapitola věnovaná otázce sociální 
skladby osob spojených s boleslavským krajem a potažmo landfrýdem. 
Z. Beran si všímá úlohy obou šlechtických stavů, jejich vzájemných vazeb 
a možné prostupnosti a upozorňuje na politickou orientaci jednotlivých 
šlechticů i mocenských skupin v regionu. V rámci boleslavského landfrýdu 
převážil vliv strany Hynce Ptáčka z Pirkštejna, resp. později Jiřího z Po-
děbrad. Oproti jiným landfrýdům se v boleslavském neuplatnil městský 
stav (Nymburk), jehož pozice v kraji byla poměrně slabá. K landfrýdu se 
přihlásila více než polovina držitelů hradů a tvrzí v kraji (celkem zjištěných 
86 osob). Z těchto 47 osob patřilo 12 osob k panskému a 35 k rytířskému 
stavu, přičemž oba stavy tak byly zastoupeny v téměř stejném poměru. 
Boleslavský kraj lze podle autorova konstatování konfesně zhruba rozdě-
lit na utrakvistický jih a katolický sever, přičemž konfesní příslušnost se 
nemusela shodovat s mocenskou orientací (na poděbradské straně stála 
řada katolíků). Boleslavský landfrýd tak měl dle Z. Berana ve srovnání 
s jinými krajskými landfrýdy do značné míry nadkonfesijní ráz. Kapitoly 
o majetkové držbě a skladbě účastníků landfrýdního spolku doplňují 
také přílohy v závěru monografie – rodokmeny vybraných rodů a stručná 
prosopografie jednotlivých signatářů.

V závěrečné kapitole se Z. Beran pokusil objasnit úlohu boleslavského 
landfrýdního spolku v širším kontextu českých i středoevropských dějin 
30. a 40. let 15. století. Jeho hlavní význam spatřuje zejména v posílení 
pozic strany Jiřího z Poděbrad, neboť členové landfrýdu poskytovali Ji-
římu mimo jiné účinnou vojenskou podporu. Boleslavský landfrýd se tak 
stal významnou základnou pro pozdější Poděbradův mocenský vzestup. 
Jeho role skončila v roce 1453 v souvislosti s přijetím Ladislava Pohrobka 
na český trůn. 

Monografie Z. Berana je nepochybně významným a fundovaným 
příspěvkem k poznání mocensko-politických, sociálních a právních struktur 
Českého království v pozdním středověku. Podrobná prosopografická ana-
lýza ukázala roli mocenských skupin i jednotlivců z řad obou šlechtických 
stavů v období polipanského interregna. Práce přináší důležité poznatky 
nejen k samotné problematice landfrýdů v českých zemích, resp. v zemích 
České koruny, ale také k otázce mocenských a politických nástrojů v rodící 
se české stavovské monarchii. Dalibor Janiš
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Josef H r d l i č k a :  Víra a moc. Politika, komunikace a protirefor
mace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590–1630)
České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2013 (Monogra-
phia historica, sv. 14), 734 s., ISBN 978-80-7394-426-1

Stejně jako kniha Olgy Fejtové o rekatolizaci na Novém Městě 
pražském představuje obsáhlá monografie Josefa Hrdličky o Jindřichově 
Hradci základní moderní práci k tématu konkrétního, lokálního průběhu 
rekatolizace v českých zemích. Práci především konfesijně nezatíženou 
a výrazněji inspirovanou německým bádáním. Hrdličkovým cílem byla 
„důkladná a vyčerpávající případová studie“ bez ambice na zachycení změn 
v dlouhém trvání (s. 27), avšak přispívající do teoretické diskuse. Z hledis-
ka metodologického je logické a přínosné, že v knize nechybí zasvěcený 
historiografický exkurz, jenž podává přehled o etatistickém pojetí látky, 
o výkladu tzv. násilné rekatolizace, o nacionálních interpretacích, o me-
todách rekatolizace i o regionální literatuře k průběhu rekatolizačního 
procesu. Snad poněkud překvapivá je absence jasného vymezení pojmů 
rekatolizace a protireformace, i diskuse o nich. V textu samotném se mezi 
zmíněnými termíny příliš nerozlišuje a výklad oba typy postojů směšuje, 
ačkoli striktně viděno v práci jde hlavně o rekatolizaci: Autor v úvodních 
pasážích uvádí, že „hledá odpověď na otázku proč, v působení jakých aktérů 
a za použití jakých prostředků došlo v relativně krátkém časovém období k jeho 
[města] konfesní homogenizaci v duchu vítězné protireformace“ (s. 34); zajímá 
jej přednostně víra a moc, konfese jako předmět moci, jednání jednotlivých 
aktérů v lokálním kontextu. Vychází přitom z toho, že „protireformace“ 
(tj. rekatolizace) byla složitým procesem interakce různých skupin, resp. 
složek správy města. Autor se zároveň hlásí k německému konceptu kon-
fesionalizace, jenž je sice v textu ne zcela konzistentně pojmenováván 
(„paradigma konfesionalizace“, „paradigmatičtí autoři“ Reinhard a Schilling, 
„koncept konfesionalizace“  ), avšak výstižně charakterizován včetně kritiky 
jeho východisek a závěrů. Cenný je historiografický přehled o využití to-
hoto konceptu v rámci českých dějin, v němž Hrdlička nabízí přiléhavou 
charakteristiku studií Winfrieda Eberharda a Thomase Winkelbauera, kteří 
se k této otázce prozatím nejrelevantněji vyjádřili.

Pro analýzu zvolená lokalita reprezentuje jedno z největších vrch-
nostenských měst v zemi, navíc soukenické centrum s řadou obchodních 
kontaktů a se značnou mírou samosprávy. Právě správě a samosprávě byla 
věnována přednostní pozornost, a to z perspektivy subjektů, které se na ní 
podílely: hejtmanů, samosprávy města, farnosti. Přestože se zde zřetelně 
vyjevily limity detailního zkoumání fungování městské správy ve sledované 
době – řadu otázek nelze uspokojivě zodpovědět pro nedostatečně kva-
litní pramennou základnu – autorovi se podařilo analyzovat majetkovou 
strukturu a sociální a rodinné vazby příslušníků městských elit, dále pak 
představit svého druhu sociální topografii města a za pomoci rozboru 
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testamentů a svatebních smluv také přesvědčivěji poukázat na důležitou 
roli neformálních vztahů uvnitř městské elity. O poznání komplikovanější 
bylo představení konfesijních poměrů ve městě, které – opět s ohledem 
na prameny – muselo zůstat u útržkovitého přehledu náboženského vý-
voje a proměn církevní správy od poloviny 15. století. I z něho nicméně 
vyplývá multikonfesijní charakter města, patrně s převahou utrakvistů. Jako 
velmi užitečný se ukázal rozbor testamentárních zbožných odkazů, které 
dokládají místní zbožné strategie v kontextu farní správy (například nárůst 
charitativních legátů v době zakládání nového hřbitova). Jak ale autor 
upozorňuje, navzdory slušné znalosti církevní topografie města není možné 
z dostupných pramenů určit konfesijní příslušnost či identitu jeho obyvatel.

Další části knihy jsou již zaměřeny na proměnu konfesijní situace 
ve městě, přičemž autor volil chronologické řazení jednotlivých kapitol, 
rozlišených na základě politicko-správních mezníků v dějinách města 
(počátky rekatolizace, doba stavovského povstání, vrchnostenská reakce 
a konsolidace, prosazování rekatolizačních opatření). Výchozím bodem 
těchto pasáží je popis působení a úlohy nositelů rekatolizace (vrchnos-
ti, fary a jezuitů). I zde se bohužel projevila nedostatečnost pramenné 
základny, kvůli níž se text skládá z ne vždy sourodých střípků a navíc 
se hojně opírá o specifické prameny jezuitské provenience. Každopádně 
podstatné kontexty, do nichž autor dění ve městě zapojil, představovaly 
rekatolizační instrukce Jáchyma Oldřicha z Hradce z roku 1597, konver-
ze Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a jeho sňatek s Lucií Otýlií 
z Hradce, což jsou klíčové momenty a předpoklady kontinuity protire-
formačních opatření (s. 212). V postupné obnově církevní organizace 
a staveb se ukazuje stěžejní role vrchnosti, která byla garantem a hlavním 
nositelem rekatolizace, zatímco město mající finanční potíže se spíše od-
mítalo na této obnově podílet.

Důkladnější pozornosti se mohlo dostat konfliktním konfesijním si-
tuacím, jež jsou v českých, moravských a slezských pramenech z přelomu 
16. a 17. století hojně doloženy. J. Hrdlička však přesvědčivě prokázal, že 
se do těchto konfliktů promítaly i jiné než konfesijní aspekty, resp. že měly 
i jiné důvody než jen konfesijní rozpory. Rekatolizační tlak slavatovské 
vrchnosti se z perspektivy města prolínal s problémy každodenní městské 
politiky, se vztahy mezi městskou radou a obcí i mezi jednotlivci. V tomto 
případě výjimečně dochované prameny (především z rodinného archivu 
Slavatů) umožnily podrobný popis jednání, sporů i požadavků a autorovi 
dovolily na několika zdánlivě nesouvisejících událostech z let 1605–1618 
popsat základní kontury vývoje situace ve městě, včetně postupného vyos-
třování situace, které nicméně mělo nejenom konfesijní pozadí.

Nejdelší část knihy se věnuje době povstání. Autor detailně líčí jed-
notlivé události, nevyjímaje vojenské průchody či aspekty každodenního 
života ve městě. Jde o poctivý přístup, i když místy snad až příliš zaplně-
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ný podrobnostmi, které s tématem souvisejí jen částečně. Snaha popsat 
veškeré detaily jednání a postojů účastníků drobí občas text a odbočuje 
od hlavního cíle práce (například otázka stesků vyslanců města na praž-
ském sněmu po domově, nadávky měšťanů na vrchnost a katolíky apod.). 
Navazující text tematizuje kapitulaci měšťanů po neúspěchu stavovského 
povstání a po procesu, který s nimi vrchnost vedla. Vilém Slavata zdatně 
konstruoval obvinění, jež se skládalo z popsání individuální i kolektivní viny 
měšťanů potažmo obce. I proto se mu nakonec podařilo dosáhnout doznání 
města a následně mohl vystupovat jako milosrdný pán, když v zásadě všem  
aktérům udělil milost. Problémem této části opět zůstávají prameny: Jednak 
propracovaný rituál obžalob, jenž je jedním z hlavních témat kapitoly, ne-
mohl být pro nedostatek pramenů podroben historickoantropologickému 
zkoumání, ale pouze popsán; jednak se text opírá hlavně o slavatovskou 
instrukci hejtmanovi, která nezachycuje realitu, ale ideální normu procesu 
s měšťany. Skutečný průběh bohužel neznáme.

Řadu podnětů k zamyšlení přinášejí odstavce, v nichž se autor po-
kouší ukázat, jakým způsobem Vilém Slavata ve své instrukci hejtmanovi 
z 20. let 17. století „konstruoval novou, katolickou paměť“, jež měla nahradit 
paměť evangelickou. Ve zmíněné instrukci se tak dělo především přefor-
mulováním dějin církevní správy, tj. práva na užívání místních kostelů 
katolíky či nekatolíky. Celá kapitola představuje zajímavý vklad do tématu, 
je však zároveň terminologicky, a tudíž i metodologicky diskutabilní, a to 
s ohledem na užití slova paměť pro to, co autor popisuje. Paměť lze stěží 
konstruovat konkrétním dokumentem či argumentem, jelikož je procesem, 
utváří se postupně, interakcí, utvrzováním, vzpomínáním. Časem může 
jedna paměť nahradit jinou, avšak nemůže se vytvořit jedním dokumen-
tem. Slavata mnohem spíše reinterpretuje minulé události. Proto i užívání 
výrazů vítězná a poražená paměť je zavádějící, neboť jde pouze o dvě 
různé interpretace minulosti. Slova, podle nichž „paměť vznikala nejpozději 
na jaře 1622 a veřejně byla prezentována v srpnu téhož roku...“ (s. 503–504) 
jsou přinejmenším problematická. Smysl by dostávala tehdy, když by byla 
sledována paměť na dané události v následujících letech a stoletích. Poté 
by bylo možno hovořit o paměti, která vychází z interpretace vytvořené 
v inkriminovaných letech.

Z hlediska správních dějin se zdá být pobělohorská konsolidace 
Jindřichova Hradce rychlá a z perspektivy vrchnosti zdařilá. J. Hrdlička 
přitom sledoval nejenom normativní stránku věci (vrchnostenská instrukce 
pro úředníky), ale též praktické uplatnění nových norem, díky čemuž mají 
jeho závěry pevnější základ a širší platnost. Ve městě byly rychle uvedeny 
do činnosti kontrolní orgány a mechanismy zajišťující důkladný vrchnosten-
ský dohled nad správou města, okleštění samosprávy a marginalizaci reálné 
moci městských politických elit. To vše platilo i po navrácení městských 
privilegií roku 1626. Jedná se o velmi podnětnou část knihy, jelikož autor 
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věnoval pozornost také reakci měšťanů na reformu správy a analyzoval 
složitá politická vyjednávání mezi oběma stranami.

V poslední kapitole soustředil autor svůj zájem na dobu prosazová-
ní protireformačních strategií ze strany vrchnosti. Pojednal o nucených 
konverzích, o tlaku na návštěvu nedělních mší a velikonoční zpovědi, 
o evidenci nekatolíků, konvertitů a negligentů a o dalších disciplinačních 
opatřeních. Jako velmi důležitá se ukázala role místních úředníků, kteří 
se jako zástupci vrchnosti stávali praktickými vykonavateli těchto opatření, 
ačkoli vrchnostenská koncepce rekatolizace předpokládala též vzájemnou 
kontrolu měšťanů, tedy sebedisciplinační prvek. Do tematického rámce 
kapitoly náleží též charakteristika činnosti jezuitského řádu, a to v tra-
dičních formách: vzdělávání, kazatelství, katecheze, organizování procesí 
i laických sdružení. Celá tato pasáž ukazuje stěžejní roli světské vrchnosti 
v procesu rekatolizace, s nímž byla spojena i jistá míra sekularizace opatření 
– například zpovědní cedulkovou praxi ve 20. letech 17. století stanovila 
vrchnostenská instrukce, která obsahovala i sankce za nedodržení nařízení. 
Jedním slovem je však třeba dodat, že autor pojednává pouze správně-nor-
mativní rovinu problému, neboť se zde opírá v zásadě jen o vrchnostenské 
instrukce a nevěnuje se tak konkrétní náboženské praxi, pro niž bohužel 
nejsou k dispozici prameny. Instrukce jsou sice možná odrazem „reálného 
stavu náboženských poměrů“, neříkají však mnoho o skutečném uplatnění 
vrchnostenských záměrů. Obdobný problém následně platí o odstavcích 
věnovaných jezuitskému řádu, které vycházejí takřka výlučně z kroniky 
koleje, tedy pramene stylizovaného a neukazujícího reakce měšťanů či 
účinek jezuitských aktivit. Zde bohužel narážíme na stěží překonatelné 
limity pramenné základny v českém prostředí.

Výše shrnuté části Hrdličkovy práce jsou zajímavé kromě jiného 
i tím, že obsahují několik zdánlivých detailů, jež obohacují nebo posouvají 
diskuse o konfesijní otázce v českých zemích daného období. V kapitole 
o sebeidentifikaci nekatolické většiny města v první fázi rekatolizace je 
například poukázáno na skutečnost, že obecným pojmenováním, vysky-
tujícím se v pramenech, bylo označení „evangelíci“ coby ti, kteří přijímají 
podobojí, a to bez jakéhokoli rozlišení mezi utrakvisty a luterány. Podobně 
zajímavé je pramenně doložené odvolávání se na kompaktáta v době, kdy 
už poměrně dlouho nebyla v platnosti. V první fázi protireformace je zase 
jasně patrná Slavatova manipulace s výkladem textu Rudolfova Majestátu 
a účelovost jeho argumentace proti nekatolickému obyvatelstvu; na druhou 
stranu se zdá být pravděpodobným, že samotní měšťané text Majestátu 
dobře neznali, anebo nebyli schopni účinně argumentovat na svou obranu. 
Podněty k dalšímu zkoumání pak dávají příklady kariér několika mužů, 
kteří s většími či menšími problémy prošli celým zkoumaným obdobím 
při zastávání důležitých postů na obou stranách – typicky primátor Pavel 
Mautner, jenž stál v čele města v roce 1608 i za revolty 1620, poté byl 
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odsouzen k smrti, omilostněn, konvertoval a roku 1628 stanul opět v čele 
městské samosprávy.

Bylo již uvedeno, že se autor hlásí k německému konceptu konfe-
sionalizace. Z hlediska pramenů – pro zkoumanou lokalitu navíc poměrně 
slušně dochovaných – je však zřejmé, že psát dějiny reformace a rekatolizace 
precizně dle konfesionalizačního konceptu u nás nebude možné, neboť 
nemáme takové prameny, jaké jsou k dispozici například pro jihoněmecké 
či švýcarské prostředí. Rovněž se z dochovaných pramenů zdá, že úplná 
konfesionalizace, tedy taková, jež by splňovala všechny její teoretické cha-
rakteristiky (podle Schillinga a Reinharda), v českých poměrech nebyla 
myslitelná. „Konfesionalizační“, tzn. rekatolizační úsilí slavatovské vrchnosti 
ve zkoumaném regionu a době bylo zřetelně doloženo. Zároveň je však 
zjevné, že se vrchnost musela ohlížet na privilegia svého poddanského 
města, a proto se zde rekatolizace stala procesem složitých interakcí, v nichž 
hrály podstatnou roli obě složky městské vlády, tj. městská rada i obec. 
Jedním z důležitých poznatků recenzované práce je postupné konfesionali-
zování (ve smyslu kladení konfesijního důrazu) politiky města v kritických 
letech 1618–1619, kdy došlo mj. k jednání o konfederaci evangelických 
stavů a kdy se také ve městě chystala evangelická obec zavést restrikce 
proti katolickým měšťanům. Některé přístupy sociologicko-historické při-
tom autorovi umožnily klást si podnětné otázky, na něž sice ne vždy lze 
nalézt uspokojivou odpověď, nicméně lze ukázat alespoň mnohotvárnost 
problému. Asi nejvýraznější z podobných momentů představuje snaha 
nahlížet konfesijní situaci a rekatolizaci v kontextu více či méně formálních 
vztahů mezi jednotlivými aktéry.

Kniha J. Hrdličky je založena na precizní analýze dochovaných prame-
nů, stejně jako na kombinování různých druhů pramenů různé provenience. 
Kladem celé práce je důsledné zapojování všech zkoumaných momentů 
do kontextu vývoje v českých zemích, zejména pokud jde o náboženské 
dění, rekatolizaci a otázky konfesijní identity. V českém prostředí jde o vy-
nikající příspěvek do diskuse o před- a pobělohorské rekatolizaci.

Tomáš Malý

Zbyněk S v i t á k :  Z počátků moderní byrokracie. Nejvyšší země
panský úřad na Moravě v letech 1748–1782 
Brno, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 
2011 (Země a kultura ve střední Evropě, svazek 21), 588 s., četná vyobrazení, 
ISBN 978-80-86488-91-2

Názvy knih pojednávajících o období druhé poloviny 18. století obsahují 
velmi často slova „vznik“, „zrození“ či „počátky“, což je vzhledem k historickým 
procesům oprávněné. Druhá polovina 18. století je opravdu „chronologickou 
vstupní branou“ do moderní společnosti. Novým příspěvkem k poznání této 
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málo prozkoumané doby je publikace Z počátků moderní byrokracie. Nejvyšší 
zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748–1782. Chronologické vymezení 
práce vychází logicky z úředních reforem: kniha začíná vznikem nového 
zeměpanského úřadu na Moravě v roce 1748 a končí transformací tohoto 
úřadu na moravsko-slezské zemské gubernium v roce 1782. 

Autorův způsob tázání a uchopení látky je patrný z rozdělení knihy 
na čtyři samostatné oddíly: Úřad a jeho správní dějiny, Úřad a lidé, Úřad 
a jeho všední den a Úřad a písemnosti. První oddíl se věnuje dějinám instituce, 
kompetencím a jejich změnám, platové a personální systematizaci. Oddíl 
Úřad a lidé přináší vhled do konkrétní náplně jednotlivých funkcí, even-
tuálních přesahů jejich kompetencí, proměn počtu úředníků. Autor zde vyšel 
zejména z titulárních kalendářů a kancelářských instrukcí z let 1745 a 1764. 
Oddíl o všedním dnu úřadu je zaměřen na každodenní fungování instituce, 
zejména projednávání záležitostí, mechanismy provázející vyhotovování 
a expedování písemností, tedy cestu písemnosti úřadem. Zajímavý je nástin 
kariéry úředníků u zeměpanského úřadu. Jejich materiální status a tím i je-
jich postavení ve společnosti pomáhá objasnit vhled do platů jednotlivých 
úřednických kategorií, vycházející zejména z platových systematizací z let 
1749, 1763 a 1778. Čtvrtý oddíl je hodnotný a z diplomatického hlediska 
nový, zde autor chronologicky navázal na práci Vladimíra Vašků týkající se 
písemností tribunálu. Z. Sviták na základě analýzy písemností potvrdil, že 
se určité typy písemností používaly dále, byť s mírnou modifikací, vznikaly 
však i druhy jiné. 

Problematika nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě byla před 
vydáním Svitákovy knihy z diplomatického aspektu zcela nezpracována, 
z pohledu správních dějin pak částečně zmapována. Kromě již dnes klasické 
příručky Jana Janáka a Zdeňky Hledíkové existují pro dějiny správy starší 
kvalitní publikace z první poloviny 20. století (Josef Kaltenbrunner 1925, 
Friedrich Walter 1934 a 1938) a především stará klasická práce moravského 
rodáka Ignaze Beidtela Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung I, II 
(Innsbruck 1896 a 1898). 

Sviták překvapivě necituje kvalitní staré dílo pražského profesora práv 
Josepha Ulbricha Grundzüge des österreichischen Verwaltungsrechts (Prag – 
Leipzig 1884) a Österreichisches Staatswörterbuch (4 sv., Wien 1905–1909), 
na němž se společně s Ernstem Mischlerem Josef Ulbrich autorsky podílel. 
Velmi nečekaná je absence právních pramenů, především Tereziánského 
zákoníku, který by nabídl jistý komplexní pohled díky zákonům vydávaným 
o úřednících a o zeměpanském úřadu. Pro zhodnocující pohled zákonného 
postavení úředníků by byl přínosný i Josefínský zákoník, týkající se star-
ších zákonů, jež zůstaly za vlády Josefa II. v platnosti (zákony platné mezi 
lety 1740–1780; jejich vydavatelem byl Josef Kropatschek, jehož kariérní 
vzestup od úředníka táborského kraje k jednomu z nejuznávanějších dvor-
ských byrokratických specialistů své doby by mohl sloužit jako ukázkový).
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Literatura týkající se moravského zeměpanského úřadu je nečetná, 
vedle klasické popisné d’Elvertovy práce (1880 a 1881) vyšel Sviták 
z publikací Jana Janáka, Jiřího Radimského, Vladimíra Vašků, Slavomíra 
Brodessera, Bohumíra Smutného a z inventářů archivních fondů uložených 
v Moravském zemském archivu v Brně.

V citovaném nádherném příkladu úřední němčiny: „[…] die von 
unseren treugehorsambsten Standen ges[c]hehene allerunterthänigste Verwilli-
gung […]“ (s. 50) necítím na rozdíl od autora „rozpor“, ale naopak krásný 
příklad dichotomního vztahu úředníků k panovníkovi, které nejlépe cha-
rakterizuje slovo „Ehrfurcht“, používané hojně právě v byrokratickém pro-
středí (tedy Ehre – čest a Furcht – obava, strach). Problematický (a běžný) 
vztah úředníků k centrální moci v tomto smyslu slova charakterizovala též 
autorka zdařilé knihy o úřednících Waltraud Heindl již názvem publikace 
Gehorsame Rebellen (Wien – Köln – Graz 1991, 2013). 

Překlad úředního pojmu „Oberste Justizstelle“ jako „nejvyšší soudní 
místo“ či „nejvyšší justiční místo“ (s. 14) mi nepřipadá vhodný, ale mohu 
pouze souhlasit s autorem, že překlady úřadů nejsou ustálené (protože 
o nich čeští autoři málo píší). Používám termín nejvyšší justiční (soudní) 
úřad, vycházím analogicky z podobného pojmu „Polizeihofstelle“ (dvorský 
policejní úřad). Z. Sviták zvolil neobvyklý, ale jednotný způsob užití názvů 
úřadů: totiž ponechal latinské i německé označení v původním jazyce. Do-
posud se běžněji užívá překlad německého pojmu „Oberste Justizstelle“, 
termín „Direktorium in publicis et cameralibus“ je ponecháván v latinském 
originále. Svitákův jednotný přístup ponechání názvů úřadů i úředních 
postů v originále je „čistým řezem“, proti němuž mohou mít námitky jen 
zastánci českého jazyka bránící se cizím výrazům. Autorovo zdůvodnění 
tohoto kroku, že by totiž mohlo dojít pod vlivem různých překladů k zá-
měně institucí, nepokládám za reálné, ale vítám raději originální termín 
namísto problematického překladu. Ideální je samozřejmě souběžné užití 
adekvátního českého termínu s německým originálem – toto řešení autor 
volí např. u úřednických postů. 

Ortografii jmen reprezentantů šlechtické rodiny Kouniců: Kounic-
-Rittberg namísto Kounic-Rietberg nepokládám za správnou (podle hrab-
ství Rietberg ve Vestfálsku, které získala Marie Ernestine hraběnka von 
Ostfriesland-Rietberg, matka Václava Antonína Kounice-Rietberga) – hrabě 
Arnošt Kryštof (s. 161–164, 216, 217, 256 a 411); hrabě Maxmilián Oldřich 
(s. 34); hrabě Václav Antonín (s. 130–132, 216, 546). Historik a archivář 
Bretholz se správně jmenoval Bertold (s. 563). V knize jsou omyly či pře-
klepy velmi výjimečně: např. dílo Alfreda Arnetha Geschichte Maria Theresia’s 
je v pozn. 52 omylem citováno dvakrát. Překlad některých pojmů považuji 
za sporný: např. „Oberpostamtverwalter“ není vrchní správce poštovního 
úřadu, nýbrž správce vrchního poštovního úřadu. U některých výrazů by 
bylo zapotřebí širší vyhodnocení, např. termín „dispensierte Feiertage“ 
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(s. 315) nelze přejít výrazem „běžné svátky“. Problematika by si zasloužila 
širší výklad z hlediska církevních reforem, zde v tomto kontextu především 
rušení svátků, zavádění tzv. polosvátků atd., což mělo vliv na pracovní dny 
úředníků.

Hodnocení Svitákovy knihy z metodologického hlediska je více 
než obtížné. Ona obtížnost spočívá v interdisciplinaritě publikace, jež se 
nachází na pomezí historie, správních dějin a diplomatiky. Zatímco z čistě 
historického pohledu bychom mohli publikaci metodologicky označit jako 
příliš deskriptivní, je více než zřejmé, že diplomatické dílo a správní dějiny 
lze obtížně psát jinak než tradičními metodologickými přístupy vázanými 
na chronologický princip. Osten případné kritiky popisnosti díla je tak 
odlomen právě neobvyklým spojením uvedených historických subdisciplín. 
Vítaným oživením strohé problematiky by mohlo být pramenně i meto-
dologicky velmi náročné doplnění publikace jinými druhy pramenů, např. 
kousavou kritikou úředníků a poměrů z pohledu dobových autorů jako 
byli Franz Xaver Huber či Johann Pezzl, případně literární podobenství 
úřednického údělu (Nikolaj Vasiljevič Gogol aj.).

Nesporným kladem obsáhlé publikace Z. Svitáka je opravdu velké 
množství archivních pramenů, z nichž autor vyšel. Jako zdroj informací 
mu sloužily především tzv. normálie, tj. instrukce, nařízení a prováděcí 
předpisy, které zeměpanský úřad dostával od dvorských úřadů, jeho vlastní 
komunikace s ústředními úřady, vydávaná nařízení a interní písemnosti. 
Zeměpanský úřad je pojednán jako „instituce pro sebe“, je analyzována 
struktura a vnitřní organismus úřadu. Méně je v práci akcentován odraz 
úřadu „směrem ven“, pokud ano, tak zejména směrem ke dvoru či jiným 
úředním či paralelně postaveným institucím. Mimo autorův zájem stojí 
odraz aktivit moravského ústředního úřadu směrem k nižším správním 
jednotkám. 

Kniha není jen příspěvkem k dějinám byrokracie, ale překvapivě 
i k hospodářským dějinám. Autorův vhled do praktického použití obligací 
před rokem 1762 je nečekaným příjemným překvapením, které by (ke ško-
dě autora i čtenáře) v publikaci nikdo nehledal (s. 124–125). Nabízí se 
samozřejmě otázka, zda (a nakolik) tento způsob platby úřednických platů, 
v moravské metropoli v té době jistě zcela nezvyklý, působil úředníkům 
obtíže v jejich každodenním životě. Velmi cenný je v této souvislosti též 
poznatek, že nejmenší platy byly nadále vypláceny v hotovosti, což dobře 
dokresluje představu o pravděpodobně problematickém uplatnění obligací 
v praxi. Nové je v publikaci nejen diplomatické zpracování látky, ale též 
v současnosti moderní a pro čtenáře přitažlivé „hledání lidských osudů“. 
Z. Sviták ukazuje úřad nejen jako správní centrum, ale také jako prostor 
tvořený lidskými bytostmi s jejich každodenní pracovní náplní.  

Publikace Zbyňka Svitáka je v jistém ohledu rozsáhlou „prací pro 
druhé“, protože může sloužit jako kompendium pro ověřování faktů 
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z dějin byrokracie a správy na Moravě. Hodnotu knihy zvyšuje zejména 
zvolené chronologické období, ve kterém postupně došlo ke vzniku silného 
byrokratického ústředního úřadu. Je velmi dobře demonstrován přerod 
stavovské instituce v moderní správní úřad, což se neudálo ze dne na den. 
Autor nabídl zajímavý vhled do přesouvání agendy a kompetencí mezi 
správními a justičními úřady, čímž ukázal složitou cestu hledání ideálního 
řešení řízení země.  Zdeňka Stoklásková

*

Jana N e c h u t o v á  –  Dana 
S t e h l í k o v á :  Stručné dějiny la
tinské literatury středověku
Historické úvody ke kapitolám Jan Kalivoda. 
Praha, Arista – Baset 2013, 310 s., ISBN 978-
80-86410-70-8 (Arista); 978-80-7340-145-0 
(Baset)

Tuzemští zájemci o evropskou stře-
dověkou latinskou literaturu, ať již z řad 
široké laické nebo odborné veřejnosti, měli 
dlouhodobě k dispozici jen velmi skrovný 
počet odborných prací v rodném jazyce, 
které by byly s to uchopit fenomén středo-
latinského písemnictví v širším záběru než 
jen jako tvorbu náležející jednomu autoro-
vi, literárnímu centru, období nebo žánru. 
Teprve na sklonku roku 2013 se jim dostala 
do rukou první domácí publikace sepsaná 
s cílem podat ucelený, byť stručný přehled 
o vývoji středolatinské literatury. Vznikla 
jako společné dílo známé specialistky na fi-
lologii latinského středověku Jany Nechuto-
vé a její spolupracovnice Dany Stehlíkové. 
Jejich text doprovodil historickými úvody 
k jednotlivým kapitolám Jan Kalivoda.

Samy autorky nazývají svou publikaci 
příručkou, jejímž cílem je „podat informace 
o obecných charakteristikách a základních vývo-
jových rysech“ latinské literatury středověké 
Evropy „a představit čelné autorské osobnosti 
i anonymní díla“ (s. 9). Jak naznačuje již její 
název, kniha se hrdě hlásí k tradici učebnic 
řecké a římské literatury z pera F. Stiebitze, 
na nichž vyrostlo několik generací absolventů 
klasické filologie: jejím zamýšleným publikem 
jsou studenti, kteří se seznamují s půvaby 
mladší sestry antického písemnictví, ať již tak 
činí v rámci filologické specializace nebo se 
zaměřením na některou jinou medievistickou 
disciplínu. J. Nechutová a D. Stehlíková záro-
veň otevřeně přiznávají, že jejich pojednání 

dějin středověké latinské literatury, až na díl-
čí případy, nevychází z vlastního výzkumu, 
nýbrž z dostupných starších zahraničních 
publikací. 

V úvodní kapitole (Středolatinská li-
teratura: Pojem, cíle a metody studia) je po-
dána základní charakteristika středověkého 
písemnictví: jsou představeny jeho hlavní 
znaky, odlišnost od literatur předchozího 
stejně jako následujícího období a také 
od soudobých děl psaných v národních ja-
zycích, dále je nastíněna uplatněná perio-
dizace dějin středolatinského písemnictví 
a na závěr je čtenář informován o tom, co 
příručka (ne)přináší a na jaké další synte-
tické práce se při hlubším zájmu o studium 
tématu může obrátit. Vlastní literárněhisto-
rický výklad je rozčleněn do sedmi chrono-
logických celků: první kapitola je věnová-
na latinské patristice, další přechodnému 
období 6.–8. století, v ostatních oddílech 
pak líčení vývoje středověké literární tvor-
by postupuje po jednotlivých stoletích 
do konce 13. věku. Základními stavebními 
prvky kapitol jsou stručné charakteristiky 
významných zástupců jednotlivých obdo-
bí, z nichž jsou utvořeny skupiny podle 
proměnlivých kritérií: podle teritoria pů-
sobení literátů a vzniku anonymních vý-
tvorů (tvorba přechodného období), po-
dle literárních center (období karolínské 
renesance), převážným východiskem orga-
nizace oddílů je ovšem hledisko genologic-
ké. Součástí medailonů vybraných autorů 
a děl jsou zpravidla také odkazy na jejich 
novější edice (včetně přetisků) a překlady, 
které nejsou zachyceny ve druhém vydání 
Slovníku latinských spisovatelů (red. Anež-
ka Vidmanová, Eva Kuťáková. Praha 2004). 
Knihu uzavírá užitečný jmenný rejstřík, se-
stavený Josefem Valentou.
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Je zjevné, že i když autorky koncipo-
valy svou knihu jako „pouhou“ učebnici 
pro studenty, musely se při jejím vytváření 
vypořádat s řadou dilemat ohledně toho, 
jak výklad středolatinského písemnictví 
uchopit. Zajisté mezi ně patřilo položení 
horního mezníku zpracovávaného období 
do roku 1300, které J. Nechutová a D. Steh-
líková na jednu stranu obhajují pádnými 
argumenty (rozmach literatury v národních 
jazycích, nástup renesančního humanismu), 
na druhou stranu jsou si vědomy toho, že 
obecně bývá konec etapy středověkého 
vývoje latinské literatury spojován spíše až 
s polovinou 15. století. Jak naznačuje ne-
jednotná struktura kapitol, další problém, 
jemuž bylo nutné čelit, představovalo uspo-
řádání látky v rámci jednotlivých oddílů: 
dnes je již obecně známým faktem, že stře-
dověké písemnictví se vzpírá zaužívanému 
škatulkování literárních výtvorů do přesně-
ji vymezených žánrů, mnozí autoři navíc 
současně psali prózu i poezii (srov. s. 11). 
Brněnské filoložky se proto rozhodly svůj 
text v tomto ohledu maximálně uzpůsobit 
zpracovávanému materiálu a hledat pro 
něj různá jednotící hlediska. Jejich postup 
je s ohledem na pojednávaný předmět 
pochopitelný a odůvodněný, snad by jen 
bylo možné výklad organizovat ještě o něco 
přehledněji, např. postupovat při rozdělení 
na poezii a prózu více systematicky (někdy 
jsou vedle sebe postaveny na jedné straně 
poezie jako celek a na druhé straně jed-
notlivá odvětví prózy), zachovat při popisu 
jednotlivých segmentů literatury stejné 
pořadí (např. poezie – próza), vyhnout 
se poněkud vágnímu označení „duchovní 
tvorba“ (užitému jako kategorie vedle epic-
kého básnictví, hagiografie a historiografie 
pro písemné památky 10. století). Pokud 
jde o výběr konkrétních autorů a vyvá-
ženost jejich zpracování, je přirozené, že 
jsou do určité míry ovlivněny zájmovým 
směřováním J. Nechutové a D. Stehlíkové, 
žádný z relevantních literárních tvůrců ze 
sledovaného období však v knize nechybí, 
a co v ní nacházíme nad rámec obecného 
přehledu, lze publikaci přičíst jen k dobru. 
Vypočítávat drobné a nepočetné nesrovna-
losti v detailech výkladu bych u zpracování 
tak obsáhlého tématu považovala za mali-
cherné, neodpustím si však zmínit se o vadě, 

která příručce zbytečně ubírá na kráse a při-
tom ji nelze klást za vinu autorkám, a tou 
je odbytá redakční práce.

Sepsání Stručných dějin latinské lite-
ratury středověku představovalo pro Janu 
Nechutovou a Danu Stehlíkovou výzvu, jíž 
se zhostily s úspěchem a se ctí. Příručka 
v každém případě dostála úkolu, který jí 
autorky v úvodu skromně vytkly: pro stu-
denty medievistických disciplín představuje 
jistě neméně postradatelnou a prospěšnou 
oporu při osvojování znalostí o středověké 
literatuře, jakou byly ve své době a pro své 
publikum učebnice Stiebitzovy, vítanou po-
můcku pro základní orientaci v tématu v ní 
však podle mého názoru naleznou i zkušení 
medievisté různých denominací. Všechny 
milovníky středolatinského písemnictví 
nadto snad již brzy potěší další vlaštovka 
na nebi literární medievistiky, a sice chys-
taný překlad italské kolektivní monografie 
o latinské středověké literatuře, o jejíž vznik 
se rozhodujícím způsobem zasadil Claudio 
Leonardi (Leonardi, Claudio et al.: Lettera-
tura Latina Medievale /secoli VI–XV/. Firenze 
2002). Anna Pumprová

Theo K o b u s c h :  Filosofie vrchol
ného a pozdního středověku
Přel. Martin Pokorný. Praha, OIKOYMENH 
2013 (Dějiny filosofie, sv. 6.), 784 s., ISBN 
978-80-7298-486-2

S příkladnou rychlostí se již dva roky 
po německém vydání dostává českým čtená-
řům do ruky překlad dalšího svazku ambi-
ciózního projektu Dějin filosofie. Autorem 
je Theo Kobusch, vedoucí Institutu für Phi-
losophie na universitě v Bonnu a specialista 
na novoplatonské myšlení a „ontologii řeči“. 
Jeho výklad zahrnuje období od 12. do prv-
ní poloviny 15. století a oproti předešlému 
svazku Dějin filosofie z pera A. de Libery 
se koncentruje na západní křesťanskou Ev-
ropu, menší kapitola o byzantské, arabské 
a židovské filosofii středověku si vybírá au-
tory, kteří měli nějaký vztah ke křesťanské 
Evropě nebo v ní byli později čteni a reci-
pováni. Koncepce knihy je z převážné části 
tradiční, sleduje velké autory a významné 
školy. Jde o přehledovou práci, tudíž jas-
nost a zřetelnost podání patří ke kladům 
publikace. Text je rozdělen do čtyř nestej-
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ných částí, nejprve přichází výklad o filoso-
fii 12. století s důrazem na svatoviktorskou 
a chartreskou školu. Následuje zmíněná ka-
pitolka o nekřesťanských filosofiích a po ní 
rozsáhlejší text o 13. století, v němž podle 
Kobusche utvářely filosofické myšlení pře-
devším osobnosti spojené s dominikán-
ským a františkánským řádem. Tradiční 
koncepce zůstává zachována i v poslední 
části o 14. a 15. století, mírně z ní vybočují 
jen drobnější podkapitoly o ženské mystice 
a filosofii v dílech básníků. Vyplatí se číst 
Kobuschovu knihu souběžně s předchozím 
svazkem Dějin filosofie, jehož autorem je 
Alain de Libera, neboť se zajímavě dopl-
ňují – nejen pokud jde o témata chybějící 
v jednom či druhém díle, ale též pokud jde 
o interpretace stejných problémů (za všech-
ny budiž zmíněn spor nominalismu a reali-
smu). Zjednodušeně vyjádřeno, de Libera 
se zajímá o myšlení, Kobusch o myšlenky. 
Životopisné pasáže a nástin společenských 
souvislostí jsou redukovány na nezbytné 
minimum potřebných údajů, což asi nej-
lépe ukazuje absence souvislejšího výkla-
du o univerzitách a sporech mezi filosofy 
a teology (a třeba počet odkazů u jména 
Étienna Tempiera v rejstříku vyvolává fa-
lešné naděje, na příslušných stranách čtenář 
nalezne vždy jen různými slovy opakování 
téhož). Nelze od jedné knihy čekat splnění 
všech očekávání. Kobuschova práce přináší 
solidní a fundované podání charakteristik 
hlavních směrů vrcholně- a pozdněstředo-
věkého filosofického myšlení a významných 
osobností. K pochvale za rychlost (a kvali-
tu) překladatelské práce třeba přidat ještě 
upozornění na chvályhodné doplnění bib-
liografických a internetových odkazů k dal-
šímu studiu pro laické čtenáře v závěru.

Tomáš Borovský

Robert Š i m ů n e k :  Reprezentace 
české středověké šlechty
Praha, Argo 2013, 474 s., ISBN 978-80-257-
1004-3

Historik Robert Šimůnek, působící 
v Historickém ústavu AV ČR, patří mezi 
přední znalce české aristokracie pozdního 
středověku. Autor se vědecky zaměřuje 
především na šlechtickou reprezentaci, 
dějiny měst, historickou topografii nebo 

sociální dějiny. Jeho poslední monografie 
se zabývá tématem reprezentace šlechty 
ve středověku, a to v širokém společen-
ském kontextu druhé poloviny 15. století 
a počátku 16. věku. Tímto dílem Šimůnek 
navázal na své předchozí práce, ve kterých 
se zevrubně věnoval především jihočes-
kému prostředí 14. a 15. století a pánům 
z Rožmberka.

Kniha je rozdělena na dvě hlavní části, 
které postihují hlavní otázky, jež souhrnně 
utvářely reprezentaci aristokracie: prostředí 
a výrazové prostředky. Oběma tématům je 
věnován podrobný rozbor, který autor peč-
livě doplňuje škálou konkrétních příkladů. 

Nejprve se Šimůnek zevrubně věnuje 
tématu prostředí. Tato kategorie reprezen-
tace šlechty je představována ve dvou ro-
vinách: jako prostředí profánní i sakrální, 
přičemž autor nezapomíná připomenout 
na konkrétních příkladech jejich vzájem-
né propojení. Úloha hradu a rodového 
kláštera je v tomto kontextu považována 
za nejdůležitější prvek šlechtické iden-
tity. Šimůnek zkoumá prostředí jednak 
jako symboly moci, jednak jako symboly 
zbožnosti. V prvním případě je věnována 
detailní pozornost rezidenčním hradům 
a městům. Autor se důsledně zabývá úlo-
hou hradů jako základních mocenských 
symbolů středověkého světa, v případě 
stabilní držby dokonce ztělesnění rodové 
tradice. Další kapitolou jsou rezidenční 
města. Na konkrétních případech Šimůnek 
dokládá jejich roli v oblasti reprezentace 
a zpřítomnění šlechty. Kromě toho trefně 
připomíná požáry jako podněty stavebních 
aktivit nezbytných pro rozvoj rezidenčních 
měst. Věnuje se taktéž otázce propojení re-
zidence a nekropole, případně provázání 
koncepce budování rezidenčního města 
a sídla. Zajímavá srovnání přinášejí také 
příklady epizodních rezidenčních měst 
v kontrastu s městy, u nichž můžeme do-
ložit kontinuitu jejich rezidenčního statu-
su. Druhý případ, tedy sakrální prostředí, 
označuje autor jako symboly zbožnosti. 
Autor jim věnuje podrobný rozbor založe-
ný na bohaté základně charakteristických 
příkladů. Klášter označuje jako sakrální 
pendant hradu a připomíná jeho memo-
riální úlohu a koncipování jako ohniska li-
turgické paměti a rodové nekropole. Aby co 
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nejlépe vystihl prostředí klášterů a umožnil 
čtenáři zcela proniknout do této problema-
tiky, zařazuje také text sumarizující přehled 
o církevních řádech a připomíná kulminaci 
zakládání klášterů. Poněvadž většina šlech-
tických rodů nebyla schopna založit vlastní 
klášter, který by zajistil jejich reprezentaci, 
pojednává Šimůnek také o dalších typech 
sakrálního prostředí: o kostelech a kaplích. 

Druhá část monografie je věnována 
výrazovým prostředkům, které se šlech-
tickým prostředím vytváří nerozdělitelný 
celek. Autor pojednává o konkrétních for-
mách reprezentace aristokracie. Na prvním 
místě Šimůnek podrobně rozebírá erb, který 
označuje jako zástupný symbol nositele nebo 
jako ztělesnění rodové tradice. Neopomíná 
v tomto kontextu připomenout ani roli a vý-
znam korouhve a pečetí a konfrontuje jejich 
uplatnění, vývoj a stav zachování. Erby také 
označuje jako nositele významu a rozebírá 
např. jejich dělení. Z hlediska reprezentace 
šlechty připomíná u erbů klášterů a měst 
jejich majetkoprávní výpověď. Další velice 
přínosnou podkapitolou je otázka heral-
dické prezentace. Šimůnek erby popisuje 
jako stěžejní výrazové prostředky osobní 
a rodové reprezentace, která je realizována 
výzdobou interiérů i exteriérů, a to v kon-
krétních formách: dlaždice podlahy, okenní 
tabule, brány, kachlová kamna a řada dalších. 

Jako další výrazový prostředek ro-
zebírá autor obraz, který má taktéž úlohu 
zástupného symbolu. Zejména v pozdním 
středověku byla touha po tvorbě obrazů 
stále markantnější. Z vizuálního hlediska 
upozorňuje na samotné provedení obrazu, 
neboť donátorské scény jsou značně stereo-
typní. Typizace postav, měst nebo modelů 
kostelů v rukou donátorů je pro reprezenta-
ci zcela charakteristická. Šimůnek se dotýká 
také otázky obrazu jako legitimizačního in-
strumentu v případě vyobrazení zemřelých.

Neméně důležité je pro objasnění 
tématu šlechtické reprezentace také nastí-
nění otázky deklarace sociálního statusu. 
Šimůnek rozebírá důležité pojmy, jakými 
jsou urozenost a šlechtická čest a v případě 
jejich narušení nevyhnutelný souboj. Vě-
nuje se také sporu o čest. Autor se zabývá 
rovněž otázkou momentu napodobení, jejž 
připomíná především v oblasti architektury. 
Opět uvádí konkrétní příklady a nezapo-

míná zmínit ani stavby s paralelní funkcí 
napodobeniny a současně vzoru. Šimůnek 
dále věnuje pozornost tématu legitimizace 
sociálního vzestupu a přibližuje ji z hledis-
ka de facto i de iure.

V otázce výrazových prostředků se 
autor zabývá také rodovou tradicí, kterou 
označuje jako nadgenerační symbolický ka-
pitál. Znalost předků a genealogie je v tom-
to ohledu zcela klíčová. Šimůnek upozorňu-
je rovněž na problematickou genealogickou 
fikci, v jejímž rámci byly příbuzenské vazby 
cíleně konstruovány. Autor nezapomíná 
na rozbor erbovních pověstí. Pro utváření 
aristokratické reprezentace ve středověku 
měla klíčový význam také historická paměť. 
Povědomí šlechty o vlastních předcích bylo 
chápáno jako jeden z prvků šlechtické iden-
tity, neboť slavní předkové mohli posloužit 
jako nástroj reprezentace a účelové argu-
mentace. Šimůnek si všímá i zajímavé role 
rodových jmen šlechtických rodů. Zajíma-
vou kapitolou jsou bitvy, které mohly být 
prezentovány jako hrdinství vlastních před-
ků šlechtice. Autor nezapomíná objasnit ani 
pojem mecenátu, který považuje za součást 
memoriální kultury. 

Robert Šimůnek svou monografií 
výrazně přispěl k poznání sebeprezentace 
šlechty, jež si byla vědoma svého výsad-
ního společenského postavení. Dokázal 
velice názorně představit, jakými formami 
aristokracie vystupovala navenek a zdůraz-
ňovala svoji jedinečnost a starobylost. Tuto 
vlastní reprezentaci totiž šlechta úspěšně 
formovala jak v profánním i v sakrálním ar-
chitektonickém prostředí, tak prostřednic-
tvím tvorby rodových pověstí, erbů, maleb 
nebo náhrobníků. Bohatá a podrobně pro-
studovaná základna konkrétních příkladů 
reprezentace autorovi posloužila k tomu, 
aby představil čtenáři, v jakém prostředí 
a jakými prostředky se šlechta ve středově-
ku důstojně prezentovala vůči svému okolí. 
A to jak současnému, tak tomu budoucímu. 

U monografie je třeba pochválit ze-
vrubný poznámkový aparát a bohatou 
černobílou fotodokumentaci, reflektující 
nejcharakterističtější příklady reprezenta-
ce šlechty v českých zemích: nechybí např. 
Žirovnice nebo Pardubice jako příkladné 
projevy reprezentace šlechty.

 Lenka Benešová
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Aleš M u d r a :  Ecce panis angelorum. 
Výtvarné umění pozdního středověku 
v kontextu eucharistické devoce v Kutné 
Hoře (kolem 1300–1620)
České Budějovice – Praha, Halama – Národní 
památkový ústav 2012, 320 s., ISBN 978-80-
87082-24-9
Jana G r o l l o v á  –  Daniela R y 
w i k o v á :  Militia est vita hominis. 
Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků 
milosrdenství v literárních a vizuálních 
pramenech českého středověku
České Budějovice – Ostrava, Veduta – Ostrav-
ská univerzita 2013, 276 s. + 32 s. barevné 
přílohy, ISBN 978-80-86829-85-2

Obě anotované publikace mají přes 
rozdílnost tématu i leccos společného. Obě 
jsou důkladně heuristicky založeny a při-
stupují k problémům, jež zajímají také his-
toriky středověku, z pozic sousedních dis-
ciplín, literární medievistiky a dějin umění. 
Aleš Mudra analyzuje situaci v Kutné Hoře 
v dlouhém období tří staletí, během kterých 
se z katolického města stalo jedno z center 
utrakvismu a násilím bylo přivedeno zpět 
ke katolictví. Autor se podrobněji zabývá 
bratrstvem Božího Těla, jež stálo u vzniku 
nového chrámu Kristova Těla a sv. Barbory, 
výbavou tohoto a dalších kutnohorských 
kostelů, sedleckým klášterem, pastoforii 
a eucharistickými nádobami. Jde o široce 
podložený výzkum, který uměleckohistoric-
ké poznatky zdařile vřazuje do historického 
kontextu, byť Mudrovo užívání pozdních 
pramenů od Kořínkových Starých pamětí 
kutnohorských až po spisy J. F. Devotyho 
je z pohledu historika trochu lehkovážné. 
To však nesnižuje význam práce, jež přináší 
velké množství nových poznatků. Autorův 
přístup k tématu překračuje tradiční oboro-
vé vymezení, zkoumaná díla vsazuje do sty-
lových a autorských okruhů a interpretuje je 
v historických souvislostech. Problematice 
eucharistie v katolickém a utrakvistickém 
prostředí již byla věnována velká pozor-
nost ve světovém i domácím dějepisectví, 
Mudrovo pojednání nabízí cenný pendant 
k pracím vycházejícím primárně z písem-
ných pramenů a rozšiřuje pole interpretací.

Druhá kniha přináší dvě samostatná 
pojednání o tématu sedmi smrtelných hříchů 
a sedmi skutků milosrdenství a o jejich reflexi 
v českém prostředí. Jana Grollová rozebrala 

vytváření nauky o sedmi hříších od antic-
kých kořenů až do vrcholného středověku. 
Průvodcem jí sice byly starší práce věnované 
danému tématu, autorka však pojala výklad 
velmi důkladně a opřela jej o relevantní pra-
menné texty. Pasáže o českém středověku 
rozebírají především díla Tomáše Štítného 
a Petra Chelčického, Grollová ovšem zo-
hledňuje i další prameny, např. slovníkové, 
a podle nich rekonstruuje dobovou klasifikaci 
smrtelných hříchů a k nim se vážících neřestí. 
Následně sumarizuje hlavní rysy konceptu 
jednotlivých hříchů v českých pramenech. 
Druhou část knihy tvoří pojednání o jejich 
pojetí ve výtvarném umění. Úvodní pasá-
že v lecčem opakují informace prvé stati, 
D. Rywiková však k sedmi hříchům přidává 
i sedm skutků milosrdenství (v obrazové 
podobě se ostatně nezřídka objevují pospo-
lu v kontrastní kompozici). Další kapitoly 
kombinují tematický výklad a interpretace 
vycházející od konkrétních dochovaných 
památek. Pozornost si rozhodně zaslouží 
části pojednávající o krumlovském sborníku, 
jakkoli hypotézu o jeho možné pastorační 
funkci bude ještě třeba podpořit dalšími 
argumenty, a o „vizuálních sumách utrakvi-
smu“ (zde by si zasloužily větší zohlednění 
práce M. Bartlové).

Obě práce přinášejí podstatné poznat-
ky a hypotézy a pro historiky středověku 
představují nejen obohacení otázek, jež si 
nad prameny kladou, ale také výzvu k pře-
kračování oborových hranic směrem k sou-
sedním disciplínám. Tomáš Borovský

Jezuité a Brno. Sociální a kulturní inter
akce koleje a města (1578–1773)
K vydání připravili Hana Jordánková a Vla-
dimír Maňas. Brno, Statutární město Brno – 
Archiv města Brna 2013, 314 s., ISBN 978-
80-86736-34-1

U příležitosti 430. výročí příchodu 
řádu Tovaryšstva Ježíšova do Brna se 
ve dvou říjnových dnech roku 2008 usku-
tečnilo v prostorách Moravské zemské 
knihovny mezioborové sympozium Jezuité 
a Brno. Sociální a kulturní interakce koleje 
a města (1578–1773), na jehož uspořádání 
se podílely kromě zmíněné knihovny také 
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity, Muzejní a vlastivědná 
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společnost v Brně, Archiv města Brna a Vý-
zkumné středisko pro dějiny střední Evro-
py: prameny, země, kultura při Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity. O postižení 
rozmanitých aspektů vztahu konkrétního 
města a jezuitské koleje se v rámci kon-
ferenčního jednání pokusilo celkem 16 
příspěvků, jejichž část se stala základem 
stejnojmenné publikace, vydané o pět let 
později. Větší časový odstup se přirozeně 
projevil v míře, v jaké se obsah výsledné 
knihy liší od souboru referátů přednese-
ných na sympoziu. Pouze část z dvanácti 
publikovaných studií tak není ve srovnání 
se svou konferenční verzí výrazně modifi-
kována, v dalších případech si větší změny 
v textech, případně volbu jejich nových 
témat, vyžádal pokrok bádání, jenž přinesl 
mj. nové publikace dotýkající se určitých as-
pektů daného tématu (např. kolektivní práci 
T. Malého, V. Maňase a Z. Orlity o nábo-
ženských bratrstvech v barokním Brně – viz 
ČMM 130, 2011, s. 170–173), popř. i obje-
vy nových pramenů (Balbínovy příručky pro 
brněnskou studentskou sodalitu z r. 1653 
či tisku vydaného v Olomouci ke stoletému 
výročí brněnské koleje). 

Jádro knihy tvoří příspěvky rozvržené 
do tří hlavních oddílů, tematicko-chrono-
logicky profilovaných, jež jsou doplněny 
oddílem čtvrtým, „materiálovým“. V čele 
první trojice studií je zařazen výklad Lenky 
Češkové detailně pojednávající o budová-
ní jezuitského kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a pořizování jeho vnitřního vybave-
ní na přelomu 16. a 17. století. Text, který 
čtenáře vhodně uvádí do souboru témat 
spojených s existencí brněnské jezuitské 
koleje, je cenný mj. tím, že věnuje pozornost 
„sociokulturnímu kontextu“, tj. tomu, jak 
se na vnějším vzhledu i vnitřním vybave-
ní jezuitského chrámu projevily představy 
mecenášů brněnské koleje a jejich vztah 
s představiteli řádu. V další studii sleduje 
Ondřej Jakubec otázku funkce a distribu-
ce kopií milostného obrazu Panny Marie 
Sněžné (Salus populi Romani), jenž byl šířen 
právě představiteli Tovaryšstva. Autor tak 
dokumentuje, do jaké míry byla na předbě-
lohorské Moravě přijímána „potridentská“ 
kultovní úloha obrazu. Kopii zmíněného 
obrazu do Brna zřejmě dopravila roku 
1573 skupina noviců, mezi nimiž se na-

cházel i Edmund Campion. Právě pobytu 
tohoto budoucího anglického mučedníka 
v Brně (1573–1574) je věnován text Petra 
Osolsobě. 

Časové těžiště studií druhého oddílu 
se posouvá do druhé poloviny 17. století. 
První dva texty spojuje pozornost věnovaná 
Bohuslavu Balbínovi. Jiří K. Kroupa temati-
zuje Balbínův vztah k Moravě i konkrétně 
k Brnu, s nimiž byl Balbín spjat jak čás-
tí svého působení, tak i díla. Právě jedno 
z Balbínových raných děl, které je s Brnem 
přímo spojeno, totiž příručku pro místní 
studentskou mariánskou sodalitu Sodalis 
Marianus, podrobují rozboru Vladimír 
Maňas a Zdeněk Orlita. Autoři svou analý-
zu Balbínova díla zasazují prostřednictvím 
komparace s dalšími dobovými příručkami 
jezuitských kongregací do širšího kontextu 
líčení úlohy tisků jako média, jež pomá-
halo šířit jednotlivé formy zbožnosti. S dí-
lem dalšího jezuity, Jana Dilata, který byl 
na rozdíl od Balbína spjat s Brnem dlouho-
době, seznamuje čtenáře Jan Kvapil; svou 
pozornost soustředí jmenovitě na příručku 
pro tuřanské poutníky Marianische Kirch-
fahrt. V prostředí Tuřan setrvává i další stu-
die Zdeňka Orlity, jež na příkladu tamní 
kongregace sv. Isidora tematizuje otázku 
působení jezuitských patres ve venkovském 
prostředí. 

Třetí okruh textů posouvá pozornost 
do období přelomu 17. a 18. století a mlad-
šího. Přináší v první řadě muzikologicky 
orientované příspěvky: Zatímco Jiří Sehnal 
představuje hudební složku slavnostní li-
turgie realizované v jezuitském kostele, 
Vladimír Maňas se soustředí na hudební 
stránku liturgie všednodenní. Tomáš Va-
leš pak přibližuje historii dnes již zaniklé 
kaple na Ostré horce, která byla součástí 
„jezuitských“ Soběšic, přičemž v souvislosti 
s její výzdobou věnuje zvláštní pozornost 
malířské rodině Wohlhaupterů.

Poslední část sborníku zahrnuje 
materiálové příspěvky. Pozoruhodný pra-
men – zápisky hospodáře (resp. pomoc-
níka prokurátora) brněnské koleje z roku 
1703 – přibližují ve svém textu Jakub Jírů 
a Vladimír Maňas. Lenka Češková prezen-
tuje rozsáhlý soubor obrazových materiá-
lů (zejména fotografií a kreseb z přelomu 
19. a 20. století), které nabízejí „virtuální 
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prohlídku“ jezuitské koleje, jež před rokem 
1904 (kdy byla téměř celá zbourána) před-
stavovala „nejrozlehlejší a nejmonumentálnější 
stavební komplex města Brna“. Nakonec ná-
sleduje reprodukce tištěné synopse divadel-
ního představení provedeného v Brně roku 
1678 u příležitosti oslavy stoletého výročí 
příchodu jezuitů do města. Celou publikaci 
pak uzavírá vedle programu sympozia a se-
znamu použitých zkratek i užitečný rejstřík 
(jmenný a místní).

Anotovaná kniha, typograficky zdařile 
provedená (jak je v případě publikací vy-
dávaných Archivem města Brna již tradicí) 
a vybavená bohatým obrazovým materiá-
lem, vhodně doplňujícím výpověď textu, 
představuje cenný příspěvek k poznání 
života konkrétní jezuitské koleje a jejích 
vztahů k lokálnímu prostředí. Sami edito-
ři přitom nijak nezastírají, že jde „pouze“ 
o sborník dílčích sond k dějinám brněnské 
jezuitské koleje, nikoli o vyčerpávající po-
jednání jejího vývoje. Publikace tedy může 
být vnímána jako impulz pro další bádá-
ní nad tématem, k němuž ostatně vybízí 
i v úvodu obsažené připomenutí souboru 
pramenů, jež lze k tomuto účelu využít 
(s. 16–17). Zároveň lze vyslovit přání, aby 
se kniha stejně tak stala podnětem k analo-
gickým výzkumům dějin dalších jezuitských 
kolejí v jiných městech českých zemí. 

Pavel Pumpr

Irena K o r b e l á ř o v á :  Žena 
ve slezské měšťanské společnosti barokní 
doby: východiska, rámce, zjištění
Opava, Slezská univerzita 2012, 212 s., ISBN 
978-80-7248-805-6

Ženy v dějinách je téma, které sice 
v české historiografii v posledních letech 
zdomácnělo, není však zdaleka ještě vy-
čerpáno. Zejména prací týkajících se života 
žen na Moravě a ve Slezsku je poměrně 
málo. Jedním z nejčerstvějších příspěvků 
k dané problematice je kniha Ireny Korbe-
lářové zabývající se měšťankami v Horním 
Slezsku v 17. a v první polovině 18. století. 
Cílem publikace je zmapovat rodinný život 
žen, jejich majetkové postavení a možnosti 
samostatného působení ve veřejné sféře. 
Dlouhodobý záměr tohoto výzkumu je co 
nejkomplexněji poznat život žen ve slez-

ských městech v celém období raného no-
vověku s důrazem na lokální rozdíly. 

Jak autorka sama uvádí, největším 
problémem, se kterým se musela potýkat, 
byla torzovitost pramenné základny týkající 
se přímo slezským měst. Klíčovou roli při 
výzkumu nakonec hrály knihy se záznamy 
o nemovitém majetku a jeho převodech, 
tzv. smíšené knihy, obsahující rozličné 
smlouvy a pamětní záznamy, berní písem-
nosti a v omezené míře svatební smlouvy, 
testamenty a knihy trestního soudnictví. 
V neposlední řadě byla také studována 
dobová literatura a právní normy týkající 
se žen a jejich postavení ve společnos-
ti. Všechny zdroje ovšem byly vytěženy 
na maximum, autorka při tom používala 
metody historické antropologie a mikro-
sondy. Tento přístup se ukázal být přínos-
ný, protože umožnil formulovat některé 
obecnější závěry, které jsou pramenně 
podložené, a zároveň je pak demonstrovat 
na osudech konkrétních žen. Co bohužel 
nebylo k dispozici vůbec, byly narativní 
prameny a prameny osobní povahy, jež 
mají při zpracování podobných témat dů-
ležitou úlohu, neboť umožňují nahlédnout 
do vnitřního světa lidí. Některá bílá místa 
nebylo možné vyplnit jinak než srovnáním 
s výzkumy ostatních historiků z českého, 
polského a německého prostředí. 

Stejně jako jiné publikace zabývající 
se podobnou problematikou není kniha 
strukturována chronologicky, nýbrž te-
maticky. Na úvod autorka uvádí čtenáře 
do kontextu slezských dějin, které nebyly 
vždy stejné jako moravské a české. Důraz 
je zde kladen především na slezská města 
a jejich regionální rozdílnosti. Následující 
kapitola popisuje kodifikace práva, které se 
ve Slezsku v době baroka užívaly a lišily se 
v jednotlivých regionech. Tato nerovnoměr-
nost, nebo spíše absence sjednocení před-
stavuje pro badatele nemalé obtíže, protože 
není možné činit ucelené závěry o právní 
situaci žen. Třetí část knihy se zabývá sou-
kromým životem slezských měšťanek a její 
strukturu tvoří životní cyklus měšťanských 
žen – od narození a dětství, přes výběr part-
nera a manželství, až po ovdovění a smrt. 
Ve čtvrté kapitole se pak pozornost obrací 
k vystupování žen ve veřejné sféře – při 
úředních či soudních jednáních, při výkonu 
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povolání a v neposlední řadě také při samo-
statném řízení chodu domácnosti. 

Toto členění umožňuje čtenáři za-
řadit ženskou otázku do širšího kontextu 
obecných a právních dějin slezských měst. 
Životní cyklus je vhodným rámcem pro 
popis a interpretaci postavení žen v mi-
nulosti. Otázkou zůstává, zdali je pro ob-
dobí raného novověku vhodné vyčleňovat 
veřejné působení žen z tohoto rámce. Jak 
se v knize uvádí, neexistovalo ještě striktní 
oddělení soukromé a profesní sféry života, 
ke kterému došlo později, takže ženy se 
mohly snadněji realizovat i mimo domác-
nost a pomáhat manželovi s výkonem jeho 
profese, případně ji přebrat po jeho smrti. 
V knize díky tomuto dělení dochází k opa-
kování některých témat na různých místech, 
například vedení domácnosti a živnosti se 
zmiňuje v kapitole o vdovství a následně 
pak i v částech o veřejném působení žen. 

Srovnání právních pramenů, dobové 
literatury se soudními spisy a smlouvami 
ukazuje zajímavý kontrast mezi tím, jak se 
ženy měly v privátní a zejména veřejné sféře 
chovat a jak se ve skutečnosti chovaly. Irena 
Korbelářová poukazuje na více méně sa-
mostatné vystupování v soudních procesech 
a také na poměrně velký počet žen stojících 
po dlouhá léta v čele domácnosti. Vždy zá-
leželo na konkrétních podmínkách určitého 
města a jeho společenských špiček, které 
ovlivňovaly to, do jaké míry se na dodržová-
ní omezujících pravidel trvalo. Nepochybně 
významnou roli pro ženskou samostatnost 
sehrávala také snaha je za všech okolností 
zajistit po majetkové stránce, která je patr-
ná z textů svatebních smluv a testamentů. 

Autorka se většinou nepouštěla na tenký led 
spekulací o tom, jak svůj životní úděl vnímaly 
samotné aktérky děje. Výklad se obvykle drží 
informací, jež bylo možné dohledat v prame-
nech či literatuře, a při jejich interpretaci po-
stupuje Irena Korbelářová velmi obezřetně. 
Častokrát nabízí čtenáři více úhlů pohledu. 
Výjimku tvoří tvrzení, že dětství bylo nejspíše 
nejšťastnější období života (s. 62). První fáze 
životního cyklu jsou bohužel jen velmi těžko 
zachytitelné v pramenech, navíc pokud chy-
bí písemnosti poskytující sebereflexi dívek 
a žen i ve starším věku, jen obtížně lze dělat 
podobná srovnání. 

Z formálního hlediska je práce na vy-
soké úrovni. Poznámkový aparát je pečlivě 
zpracovaný a seznam pramenů a literatury 
je nedocenitelný pro badatele věnující se 
studiu ženské otázky či sociálním dějinám 
slezských měst v raném novověku. Jediné, 
co knize chybí, je mapa Slezska, která by 
zohledňovala i druhy práva, jímž se obyva-
telé daných měst řídili. 

Kniha Ireny Korbelářové bezpochyby 
obohacuje studium ženských dějin na na-
šem území. Potvrzuje se, že základem jsou 
různorodé prameny, jejichž srovnání přiná-
ší překvapivé závěry o skutečném právním 
a majetkovém postavení žen v minulosti. 
Stejně jako jiné práce podobného zaměře-
ní dokazuje, že mantinely, v nichž se ženy 
pohybovaly, byly poměrně široké. Nezbývá 
než doufat, že se v budoucnu podaří najít 
prameny, které by umožnily ještě hlubší 
poznání osudů slezských měšťanek, a tyto 
závěry bude možné srovnat s podobně 
koncipovanými výzkumy z českého a mo-
ravského prostředí.  Věra Slováková
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Dějiny 19. a 20. století

Petr K a d l e c :  Střední školy a jejich studenti. K formování inteli
gence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na po
čátku 20. století
Ostrava, Ostravská univerzita 2013, 430 s., ISBN 978-80-7464-253-1

Historická literatura byla v poslední době obohacena o počin, který 
by neměl v žádném případě zapadnout. Jde o práci mladého ostravského 
historika Petra Kadlece, který čtenáři předkládá výsledky svého dosavadní-
ho vědeckého bádání v publikaci Střední školy a jejich studenti. K formování 
inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 
20. století. Kniha je přitom upravenou verzí Kadlecovy disertace Vývoj střed-
ního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé 
polovině 19. a na počátku 20. století, obhájené v roce 2012 na katedře historie 
FF OU v Ostravě. 

Kadlecovým zájmem je „problematika školství a vzdělanosti v širších 
souvislostech sociokulturního dění období druhé poloviny 19. a počátku 20. století“ 
(s. 9) a jeho publikace je „příspěvkem k poznání, kdo vlastně usedal do lavic 
středních škol a kam se ubíraly další studijní, popř. profesní cesty středoškolských 
absolventů“ (s. 10). Prací s podobným zaměřením není příliš mnoho.1 

Kadlec chce svojí prací překonat deficit české historiografie, která 
v poznání středoškolského studentstva zaostává za zahraničím. Přitom lze 
konstatovat, že se mu to velmi dobře daří. Jím provedený rozbor nemá 
v české, a dost možná ani v zahraniční, odborné literatuře obdobu. 

Publikaci lze rozdělit do tří hlavních částí. První část tvoří pět úvodních 
kapitol, v nichž je čtenář uveden do problematiky, seznámen s prameny 
a literaturou, se vztahem vzdělání a vzdělávání k proměnám společnosti 

1 S t e i n b a c h o v á ,  Věra: Sociální původ studentů gymnázia v Domažlicích a ve Stří-
bře v letech 1918–1938. Studie k sociálním dějinám 7, 2001, s. 132–157; M e r t o v á , 
Kateřina: Studenti středních škol okresu Chomutov 1918–1938. Studie k sociálním dějinám 9, 
2002, s. 49–135; t á ž :  Studenti středních škol okresu Chomutov 1918–19138 (II.). Studie 
k sociálním dějinám 10/2, 2002, s. 176–225; M a c k o v á ,  Marie: Studentstvo gymnázií 
v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–1938. Studie k sociálním dějinám 9, 2002, 
s. 23–47; M y š k a ,  Milan: Podíl vyšších montanistických učilišť na formování technické inteli-
gence v habsburské monarchii a v českých zemích. ČMM 124, 2005, s. 119–154; N o v o t n ý , 
Miroslav: Socioprofesní a teritoriální stratifikace českobudějovických vyšších a středních škol v první 
polovině 19. století. Historická demografie 31, 2007, s. 117–146; Ř e z n í č k o v á ,  Kate-
řina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867–1918. Praha 2007; 
ze starších prací potom D o l e ž a l ,  Jan –  U l l r i c h ,  Zdeněk: Výzkum abiturientů 
českých středních škol v zemi české a moravskoslezské ve školním roce 1933/34. Praha 1936, dále 
také několik bakalářských a diplomových prací vzniklých na Katedře historie Ostravské 
univerzity v Ostravě.
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v 19. století, s vývojem rakouského středního školství a také s utvářením 
moravského a slezského středního školství. Druhá část je tvořena dvěma 
kapitolami, které jsou jádrem Kadlecova vlastního výzkumu; jde o zkoumá-
ní teritoriálního původu a sociokulturních znaků studentů středních škol 
a také dalších osudů abiturientů. Do druhé části můžeme zahrnout i Závěr, 
ve kterém jsou Kadlecovy poznatky shrnuty. Třetí část potom tvoří přílohy. 
Zde je třeba vyzdvihnout především rozbor metodiky práce, kterou autor 
pro svůj výzkum zvolil a tabulkovou přílohu, jež přehledně seznamuje 
s dosaženými výsledky. 

V Úvodu jsou definovány cíle díla, uvedeno je rozvržení a hlavně 
kontexty sledovaného tématu. Kadlec přitom vychází z konceptu dějin 
vzdělanosti (social history of education) a klade si tyto základní otázky: 
Komu sloužily středoškolské a vysokoškolské instituce, jež otevíraly 
přístup mezi elitu? Jaké složky populace usilovaly o toto vyšší vzdělání 
a mohly si je zároveň dovolit? Které faktory ovlivňovaly vývoj počtu a slo-
žení studentů? Co způsobilo zvýšenou poptávku po vzdělání v celé společ-
nosti i v jejích jednotlivých segmentech? (s. 13) Dále autor vymezuje ča-
sový rozsah díla – počátek sledovaného období je dán reformami v letech 
1848/1849, konec pak vypuknutím I. světové války. Zde lze poznamenat, 
že při popisu vývoje jednotlivých typů škol a následně i stavu a rozvoje 
moravských a slezských středních škol je tento časový rámec překročen 
směrem do minulosti, aby bylo možné pochopit výchozí stav školství 
na počátku 2. poloviny 19. století. Jako problematické se však může jevit 
vymezení teritoriální. Jak uvádí samotný název publikace a autor v Úvodu, 
zkoumanou oblastí má být severní Morava a Rakouské Slezsko. Při bližším 
pohledu ovšem zjišťujeme, že toto vymezení zcela neodpovídá skutečně 
sledovanému prostoru. Kadlec sám zkoumá střední školství v Moravské 
Ostravě, Olomouci, Hranicích, Přerově a Opavě. Dále využívá bakalářských 
a magisterských prací na podobné téma pro lokality Valašské Meziříčí, 
Holešov, Kroměříž, Polská Ostrava a Příbor (s. 345). Geografická poloha 
obcí ukazuje, že západní část severní Moravy je zcela nepokryta. Chybí 
analýzy školství z Uničova, Šumperka, Zábřehu, Rýmařova, Svitav, případ-
ně i Litovle. Proto by bylo vhodné přesnější vymezení teritoriálního rámce 
výzkumu na severovýchodní Moravu a Rakouské Slezsko. 

Druhá kapitola se věnuje pramenům a literatuře. Kadlec detailně 
popisuje jednotlivé prameny, jejich právní základ, postupný vývoj a funkci 
i jejich badatelskou využitelnost. Zde upozorňuje především na obrovský 
význam doposud opomíjeného pramene, jímž jsou hlavní katalogy jednot-
livých tříd, které obsahují informace o osobních údajích studentů a jejich 
prospěchu. Dále je čtenáři poskytnut bohatý přehled české i zahraniční 
literatury k tématu vzdělávání samotného a také jeho vztahů k proměnám 
společnosti. Autor hodnotí klady i zápory jednotlivých publikací a jejich 
přínos pro různé aspekty bádání o dějinách vzdělanosti.
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Ve třetí kapitole Vzdělání a dlouhé 19. století Kadlec čtenáři poskytuje 
náhled do problematiky vzdělání ve vztahu k různým fenoménům 19. sto-
letí (např. k industrializaci, podnikatelstvu, sociální mobilitě, psychologii 
sociálních skupin a vrstev, formování občanských společností a národů či 
k otázce vzdělávacích příležitostí).

Čtvrtá kapitola představuje vývoj rakouského středního školství 
v letech 1848–1914. Kapitola nepřináší žádné „novinky“, jejím cílem je 
informovat, podat ucelený obraz. Zde se objevuje několik nepřesných či 
neúplných formulací. Na s. 65 Kadlec píše: „Velmi pokrokový byl Nástin 
v případě vyučovacího jazyka středních škol. Skončilo období, kdy probíhala 
výuka na středních školách v latinském jazyce.“ Z takto podaného textu, může 
čtenář nabýt dojmu, že latina byla značně rozšířena jako vyučovací jazyk 
ještě v roce 1849, kdy byl Nástin 2 vydán a provizorně schválen císařem. 
Situace však byla odlišná, od josefínských reforem byla latina systematicky 
vytlačována němčinou, což ostatně Kadlec sám zmiňuje (s. 79), a Nástin 
již jen potvrzoval faktický stav, kdy němčina jako vyučovací jazyk domi-
novala. Na s. 80 potom autor uvádí: „Nástin vymezil základní mantinely 
dalšího vývoje gymnázií, které zůstaly přes dílčí úpravy, doplnění a precizace 
v platnosti až do roku 1918.“ Informace o konci platnosti Nástinu v roce 
1918 je mylná, bylo tomu právě naopak. Nástin zůstal důležitým pramenem 
pro středoškolské vzdělávání i za první republiky. V diskuzích o reformě 
středního školství se přitom vedly debaty o jeho právním charakteru, zda jde 
o předpis, který může být změněn pouze zákonem, nebo zda jde o pouhé 
nařízení či výnos, který lze změnit obdobnou právní normou. Minimálně 
formálně proto Nástin platil i po roce 1918. 

Ačkoliv čtvrtá kapitola není stěžejní částí předkládané publikace a chce 
jen stručně nastínit danou problematiku, bylo by vhodné v práci uvést širší 
kontext stavu středního školství a některých jeho zásadních změn, zvláště 
pokud kapitola sama deklaruje snahu o komplexní pohled a přesahy. Zde 
mám na mysli hlavně podrobnější přiblížení vzniku původních reálných 
gymnázií v 60. letech, který byl motivován zejména snahou o usnadnění 
studia (s. 66). Vzhledem k tomu, že kapitola chce postihnout obecný vývoj 
v celém Předlitavsku, bylo by dobré v části o reálkách zmínit, že zemské 
zákonodárství, pod které reálky od roku 1867 spadaly, často nefungovalo, 
respektive neexistovalo, proto muselo Ministerstvo kultu a vyučování roku 
1879 přijmout obecný učební plán reálek, závazný pro všechny země bez 
vlastního právního předpisu (s. 67). Pokud jde o vídeňskou anketu z roku 
1908 a následné reformy školství, chybí jakákoliv zmínka o reformních 
projektech, které prosazovaly buď zcela jednotnou střední školu, případně 

2 Jde o Nástin organizace rakouských gymnázií a reálek (Entwurf der Organisation der 
Gymnasien und Realschulen in Oesterreich), vytvořený F. Exnerem a H. Bonitzem, který se stal 
základním kamenem rakouského středního školství. Srov. E x n e r ,  Franz –  B o n i t z , 
Hermann: Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien 1849.
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alespoň slučování či přibližování na úrovni jednotlivých tříd, přitom je tato 
problematika zásadní právě pro otázku sociálního složení studentů, neboť 
takové projekty mohly do velké míry ovlivnit přístup ke vzdělání ze strany 
sociálně slabých (s. 67).

Pátá kapitola je faktografickým popisem stavu a vývoje moravských 
a slezských středních škol. Jsou předloženy vývojové trendy v jednotlivých 
desetiletích, počty škol a studentů jsou zachyceny v tabulkách a grafech, 
což velmi dobře doplňuje psaný text. Autor zde vyzdvihuje roli nestátních 
ústavů (zemských, obecních či spolkových) při utváření sítě středních škol.

Šestá kapitola Teritoriální původ a sociokulturní znaky studentů středních 
škol otevírá výše avizovanou druhou část publikace – samotný autorův 
výzkum. První část kapitoly si klade otázky po rodišti, trvalém bydlišti 
a případném přechodném bydlišti studentů. Kadlec nejprve lokalizuje tato 
místa na úrovni zemí, následně na úrovni politických okresů (ty se však často 
ukazují jako málo vypovídající údaj, protože některé školy sídlily v obcích 
na hranicích okresů); nakonec se zabývá vzdáleností bydliště od školy. Sle-
dován je také status lokality – město, městys, vesnice, přičemž i zde Kadlec 
upozorňuje na problematiku relevance statusů vzhledem k sociokulturní 
realitě obcí. Je škoda, že zde chybí mapy, které by text vhodně doplnily, 
tak jako tabulky či grafy v jiných částech práce. 

Druhá část kapitoly se zabývá vyznáním, mateřským jazykem, sociál-
ním původem studentů. Při analýze vyznání autor upozorňuje na zvláštní 
vztah Židů ke vzdělání (zvl. s. 156–160, 162–166, 169–173). Analýza ma-
teřského jazyka rozkrývá národnostní složení škol: zatímco české a polské 
školy byly prakticky homogenní, německé školy měly významné české 
a polské menšiny (s. 189–190, grafy 9 a 10). Analýza sociálního původu 
potom ukazuje zastoupení jednotlivých vrstev a socioprofesních skupin, 
přičemž také vysvětluje faktory, které toto složení určovaly. Kadlec se zde 
opírá o širokou škálu české i zahraniční literatury, chybí však práce z oboru 
sociální psychologie tříd. Závěr kapitoly je věnován otázce seberekrutace 
inteligence.

Sedmá kapitola se zaobírá absolventy středních škol. Zmíněn je faktor 
velké „úmrtnosti“ během studia a problematika maturit. Hlavní část kapitoly je 
však věnována těm, kteří školu zdárně ukončili, a analýze toho, kam směřovali 
po studiu. Na základě almanachů a výročních publikací je pak u menší části 
studentů rekonstruováno jejich uplatnění v socioprofesním životě. 

Závěr publikace nejprve rekapituluje již dříve zmíněné obecné trendy 
vývoje školství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, a to 
na úrovni českých zemí, Předlitavska i Evropy. Následně Kadlec prezentuje 
v obecné podobě výsledky svého bádání. Jde v podstatě o shrnutí přede-
šlých kapitol, důležité však je, že poznatky jsou komentovány ve vztahu 
k širším společenským okolnostem. Na úplný konec potom autor připomíná 
potřebu dalších výzkumů, nicméně je velká škoda, že nezmiňuje konkrét-
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ní směry, kterými by se měl výzkum dále ubírat, jakou problematikou je 
třeba se zabývat, případně jaké podmínky by bylo dobré pro další bádání 
vytvořit, aby bylo do budoucna ulehčeno.

Poslední část publikace tvoří tištěné přílohy. Ty jsou zařazeny až 
za seznamem pramenů a literatury, seznamem použitých zkratek, seznamem 
tabulek a grafů a resumé, které jde provedeno v angličtině, němčině a pol-
štině. Pokud jde o tabulky, publikace jich obsahuje 160! Některé doplňují 
samotný text (17), ostatní se nacházejí v tištěných přílohách a dále ještě 
na přiloženém CD-ROM, které je součástí publikace. Tyto tabulky jsou 
kvantitativním vyjádřením výsledků analýzy. Bohužel v obsahu tabulek 
na CD-ROM došlo k tiskové chybě, takže v publikaci je založena oprava 
se správným seznamem.

Tištěné přílohy obsahují, kromě již zmíněných tabulek, také proměny 
učebních plánů různých typů škol v různých časových obdobích a v růz-
ných místech, které opět mají tabulkovou podobu. Zdaleka nejdůležitější 
částí příloh, a dle mého soudu snad i nejzásadnější část celé publikace, je 
první část příloh, která je věnována postupu při studiu. Nutno říci, že jde 
o unikátní způsob zpracování dané problematiky, metodologicky nesmírně 
přínosný. Proto vyvstává otázka, zda umístění v příloze odpovídá významu, 
který tato podkapitola má. Sám autor totiž na jiných místech několikrát 
konstatuje, že jím prezentované výsledky výzkumu mají, minimálně pro-
zatím, pouze omezenou platnost, je třeba dalších výzkumů a komparací. 
Zde představuje postup, který lze v budoucnu využít. Z dlouhodobějšího 
hlediska je tedy tato část možná vůbec nejdůležitější a pro budoucí badatele 
rozhodně nejpřínosnější.

Autor uvádí kritéria výběru jednotlivých škol, respektive jejich lo-
kalit, pro daný výzkum – zastoupení různých typů škol, různého jazyka, 
geografická různost lokalit, odlišná socioekonomická realita a dostupnost 
pramenů. Zde lze podotknout, že největší pozornost je věnována Moravské 
Ostravě (5 škol) a Olomouci (3 školy), z celkového počtu 12 škol jsou 
tak celé dvě třetiny (z hlediska počtu studentů jde o 4 998 z 6 982, to 
však nehraje tak velkou roli, protože výsledky jsou zpracovávány procen-
tuálně za každou školu) umístěny jen ve dvou lokalitách! To na jednu 
stranu umožňuje aplikovat zvolená kritéria různorodosti zvolených škol, 
na druhou stranu je ale nutno vzít v potaz, že výsledky vypovídají hlavně 
o těchto dvou lokalitách. Autor dále popisuje možnosti práce s hlavními 
katalogy, jako způsob excerpce volí nově nastupující studenty ve zvole-
ných časových sondách. Analýza pouze nově příchozích studentů sice 
badateli ulehčí velké množství práce, na druhou stranu ale vede k omezení 
možností analýzy. Hlavní problém vidím v tom, že nelze provést analýzu 
porovnávající dostatečně reprezentativně rozdíly mezi vyššími a nižšími ústa-
vy. Konkrétně jde o rozdíl mezi kvartou a kvintou, které tvoří hranici mezi 
vyššími a nižšími ústavy. Je totiž zřejmé, a autor to sám konstatuje (s. 64 
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a 277), že z kvarty odchází část studentů do praxe, případně na odborné 
školy. Při Kadlecem zvoleném způsobu zpracování se však nedozvíme, 
kdo tito studenti jsou.

Kadlec pro analýzu vytvořil vlastní stratifikační systém, který je 
inspirován pracemi trojice Lundgreen, Kraul, Ditt a také Reinhardem 
Schürenem, a utváří následující modely: I. trichotomní schéma; II. rozve-
dené trichotomní schéma s rozlišením střední vrstvy na „nižší“ a „vyšší“; 
III. rozvedené trichotomní schéma s rozlišením střední vrstvy na „starou“ 
a „novou“ (s. 354). Dále utváří celkem 22, resp. 26 socioprofesních skupin, 
přičemž málo frekventované případy řadí do zvláštní skupiny „jiní“ a neza-
řaditelné do zvláštní skupiny „ostatní“. S ohledem na především německé 
autory se také vypořádává s problémem rozdílnosti v hodnocení a postavení 
Bildungsbürgertum, pracovníků v zemědělství, řemeslnictva a důstojnictva. 

Celkově je nutno hodnotit předkládanou publikaci velmi kladně. 
Autor je systematický a pečlivě a komplexně zpracovává jednotlivá té-
mata. Hlavní přínos vidím v tom, že 1) všechny výsledky jsou důsledně 
vztahovány k situaci v zemích i monarchii celkově, tudíž víme, co přesně 
znamenají; 2) práce upozorňuje na velkou řadu metodologických problémů, 
představuje vademecum pro další výzkumy; Kadlec zásadním způsobem 
ulehčuje práci svým následovníkům. Publikace je navíc pojata velkoryse, 
má 430 stran, 630 poznámek pod čarou, rozsáhlé přílohy a krom toho také 
21 barevných a černobílých reprodukcí. Velkorysost je v tomto případě 
zcela na místě. Martin Vašíček

Štefan K u c í k  –  Jaroslav V a c u l í k  a kol.: Slovenské a české 
krajanské hnutie v USA (do roku 1918)
Prešov, Universum 2014, 138 s., ISBN 978-80-89046-78-2

Recenzovaná publikace se zabývá vývojem a projevy českého a slo-
venského krajanského hnutí ve Spojených státech amerických a jejich 
vzájemnými vztahy do roku 1918. Počáteční časové vymezení sice není 
v názvu knihy uvedeno, je jím však logicky období zrodu masového 
vystěhovalectví z obou oblastí, tedy 50. léta 19. století pro české země  
a 80. léta 19. století pro dnešní Slovensko. Největší pozornost je pak kon-
krétně věnována dramatickému období let 1914 až 1918, což je pochopi-
telné nejen vzhledem k blížícímu se výročí začátku první světové války, ale 
i k významu krajanských hnutí pro vznik samostatného Československa. 

Autory publikace, složené z pěti hlavních kapitol, je skupina českých 
a slovenských badatelů: Marta Dobrotková, Hana Palkovičová, Štefan 
Kucík, Peter Švorc, Jaroslav Vaculík a Jaromír Hanzlík. Již z toho je 
zřejmé, že se editoři rozhodli sledovat vytyčený problém střídavě z obou 
národních zorných úhlů, čímž čtenáři umožnili sledovat český a slovenský 
tábor ve vzájemném styku a komparovat je. Nutno podotknout, že v ob-
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lasti studia zahraničních krajanů je takto úzká spolupráce mezi českými 
a slovenskými badateli již dlouhá léta nevídaná a lze ji pouze přivítat.1

Vzhledem k nevelkému rozsahu knihy je zřejmé, že autoři museli 
s ohledem na její obsah značně selektovat. Zhruba první polovina publi-
kace je věnována vývoji do roku 1914, druhá pak pěti válečným rokům. 
Po stručném úvodu tedy následují kapitoly shrnující vznik a vývoj obou 
krajanských hnutí do vypuknutí Velké války. Jestliže se autorům obecně 
podařilo vytvořit z jednotlivých oddílů knihy poměrně kompaktní celek, 
v této části se to zdařilo méně. Důvod zřejmě spočívá už v tom, že slo-
venské problematice v předválečném období je věnován výrazně větší 
prostor než české. Slovenská část se jednoznačně zaměřuje na spolkový 
život a obzvláště na pokusy o jeho (ať již absolutní či dílčí) sjednocení, 
jejichž vyvrcholením bylo založení Slovenskej ligy v Amerike v roce 1907. 
„Česká“ kapitola přibližuje např. důvody emigrace, geografické rozložení 
osídlení a diskuze o možnosti přežití zaoceánské větve národa, ale o spol-
kovém životě s ohledem na snahy o vytvoření zastřešujících organizací 
amerických Čechů se zde mnoho nedozvíme – tyto pokusy přitom sahaly 
až do 60. let 19. století. Jestliže se např. o Česko-americké národní radě 
a Českoamerické tiskové kanceláři dočteme pouze to, že sídlily v Chicagu, 
a už nic o délce jejich trvání ani o náplni jejich činnosti, je to přeci jen 
poněkud málo. Autoři správně upozorňují na význam náboženských rozdílů 
v rámci obou národnostních skupin i mezi českou a slovenskou populací 
v USA obecně, respektive na to, že pro Slováky bylo obtížně přijatelné 
hojné rozšíření antiklerikalismu mezi jejich protějšky. I to bylo během 
války jednou z překážek vzájemného sbližování.

Druhá část publikace se zabývá děním v letech 1914–1918, přičemž 
tak opět činí v oddělených kapitolách pojatých z českého a slovenského 
pohledu. Slovenský oddíl se velmi podrobně věnuje problematice, jež byla 
klíčová jak pro pozdější soužití Čechů a Slováků v jednom státě, tak pro 
vývoj v krajanském prostředí – totiž slovenskému autonomismu (respek-
tive federalismu, který lze považovat za důsledek pobytu v americkém 
prostředí). Tato otázka byla spojena nejen s protichůdnými politickými 
náhledy, ale i se vzájemným nepochopením, případně pragmatickým kla-
máním. Štefan Kucík argumentuje, že američtí Slováci vzhledem k otázce 
federativního uspořádání samostatného československého státu nevnímali 
žádný velký rozdíl mezi Clevelandskou a Pittsburskou dohodou, do níž 
prosadili existenci slovenského sněmu. Dokládá to nejen spokojeností nad 
uzavřením Pittsburské dohody, projevovanou ve slovenském autonomistic-
kém tisku, ale i pozdějšími výroky, včetně tvrzení že Pittsburská dohoda „je 

1 Skutečně funkční a dlouhodobější byla tato spolupráce snad pouze v časech Komise 
pro studium dějin krajanů Čechů a Slováků v zahraničí, jež působila při Historickém ústavu 
ČSAV a zanikla v důsledku nástupu normalizace. Srov. např. P o l i š e n s k ý ,  Josef 
(ed.): Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Bratislava 1970.
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priamo totožná s Clevelandskou Dohodou“ (s. 86). Podle autora lze právě zde 
hledat kořeny pozdější výrazné podpory autonomistického hnutí v řadách 
amerických Slováků. K této problematice, která je i pro dnešní slovenskou 
společnost z pochopitelných důvodů mnohem citlivější než pro českou, se 
autoři znovu vracejí v závěrečném epilogu. V kontextu úvah nad tím, proč 
Slovensko v rámci první republiky nedosáhlo autonomie, bych si dovolil 
připomenout i otázku německé menšiny. 

Na závěr recenze upozorňuji na několik nepřesností. Pionýrský česko-
americký žurnalista se nejmenoval František Kořínek, ale Kořízek. S ohle-
dem na legislativu týkající se distribuce federální půdy by bylo vhodné 
namísto zákona z roku 1841 (Preemption Act) zdůraznit Homestead Act 
z roku 1862. Nejvýznamnějším českým spolkem v Texasu nebyla „Texaská 
jednota“, ale Katolická jednota texaská a Slovanská podporující jednota 
státu Texas. Noviny Slávie, založené roku 1861, během své dlouholeté 
existence měnily periodicitu a zpočátku byly týdeníkem. Mezi uváděnými 
předními českoamerickými almanachy absentuje vůbec nejvýznamnější 
z nich, chicagský Amerikán Národní kalendář (1878–1956). Závěrečný 
seznam literatury je spíše výběrový,2 na což mohli autoři sami upozornit.

Dílčí výtky však rozhodně nemají za účel zakrýt skutečnost, že tato 
publikace znamená vítaný příspěvek k poznání problematiky amerických 
Čechů a Slováků. Jejím největším pozitivem je snaha skloubit český a slo-
venský úhel pohledu, což se v historiografii posledních dvaceti let děje 
zřídka. Tím spíše na poli zájmu o krajany v zahraničí, jejichž role při vzniku 
Československa byla neopominutelná. Marek Vlha

Dana J a k š i č o v á :  Dcery své doby? Školské sestry v českých 
zemích v letech 1851–1938 (1950), I–II
České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2012, 720 s., ISBN 
978-80-87311-29-5, 978-80-7394-388-2

Je s podivem, že česká historiografie dosud nereagovala na pod-
nětnou knihu Dany Jakšičové Dcery své doby?, která vyšla již před dvěma 
lety. Monografie, jež si bezpochyby zaslouží pozornost, se věnuje analýze 
tří vybraných řeholních společenství v proměnách 19. a 20. století a snaží 
se na základě detailního studia relevantních kronik, knižních životopisů, 
deníků, dobového tisku, okružních listů a úřední i osobní korespondence 
uložené ve státních a kongregačních archivech podat plastický obraz každo-
dennosti řeholního společenství školských sester v období let 1851–1938, 
resp. 1950. D. Jakšičová se věnuje celé šíři pedagogické činnosti školských 
sester, v jejímž rámci řeholnice, motivované křesťanskou láskou k bližnímu, 

2 Chybí v něm i tak významná práce jako je Č a p e k ,  Tomáš: Naše Amerika. Praha 
1926.
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provozovaly sirotčince, dětské opatrovny, obecné, šicí, hudební či jazykové 
školy a staraly se o postižené děti, staré a nemocné osoby či chudé a ne-
majetné spoluobčany. 

Autorka Dana Jakšičová (* 1979), jež se zabývá církevními dějinami 
19. a 20. století, patří k mladší generaci historiků. Svá magisterská studia 
dějepisu a němčiny na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích 
si rozšířila studiem teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP 
v Olomouci. Postgraduální obor české dějiny absolvovala na Filozofické 
fakultě JU v Českých Budějovicích, v roce 2011 zde obhájila disertační 
práci, jejíž knižní podobu představuje právě recenzovaná práce. Autorka 
je od roku 2000 členkou Kongregace Školských sester de Notre Dame. 

Cílem předkládané práce je snaha „rekonstruovat co možná nejkomplex-
nější obraz pedagogicky zaměřené ženské řeholní kongregace 19. a první poloviny 
20. století v českých zemích“ (s. 14), či jinými slovy podat nejen „zmapování 
a prostudování veškerých materiálů k tématu, ale komplexní rozbor jednotlivých 
aspektů života školských sester s následným pokusem o širší zobecnění, pro nějž 
se podklady z dvou desítek navštívených kongregačních a státních archivů jeví 
jako dostačující“ (s. 23). D. Jakšičová na příkladu tří řeholních kongregací 
– školských sester de Notre Dame, chudých školských sester Naší Paní 
a školských sester sv. Františka – přibližuje proměny učitelských ústavů 
v 19. a 20. století, kdy docházelo krátce po jejich zřízení díky přílivu velké-
ho počtu nových kandidátek k zakládání dalších filiálních domů v Evropě 
i v Severní Americe. Ve druhé polovině 19. století tak největšího početního 
i územního rozkvětu dosáhla Kongregace chudých školských sester Naší 
Paní; nárůst počtu sester a rozšíření jejich činnosti trvalo až do počátku 50. 
let 20. století, tedy do doby, kdy autorka svůj výklad uzavírá.

Autorka práci rozdělila do dvou různě rozsáhlých částí. První díl 
představuje expoziční část předkládaného textu a je jakýmsi úvodem 
do studované problematiky. Čtenáře tak seznamuje s proměnami české 
společnosti přelomu 19. a 20. století, s církevními dějinami 19. a první po-
loviny 20. století a s kongregací školských sester jako novým fenoménem 
evropské společnosti 19. století. První díl o 239 stranách tvoří přibližně 
třetinu rozsahu celé dvojdílné knihy. Třetí a čtvrtá kapitola druhé části 
(Život za klášterní branou; Ve službě mládeži) tvoří pomyslné vlastní jádro 
práce, v němž se autorka soustředí na každodenní život řeholnic, jenž vy-
cházel z evangelijních zásad chudoby, čistoty a poslušnosti, přibližuje jeho 
rytmus, podává detailní analýzu kongregací, pojednává vztahy školských 
sester s úřady, podmínky vstupu do kongregací, duchovní, pedagogické 
a volnočasové aktivity s ohledem na sociální a regionální původ řeholnic, 
přičemž nezapomíná na jejich sebereflexi, ani na vnímání komunit očima 
tehdejší společnosti. Zajímavým doplněním tohoto pohledu jsou napří-
klad pasáže o stravování sester či o praktických projevech jejich askeze, 
zbožnosti a morálky.
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V době, kdy se česká společnost zajímá především o finanční stránku 
vypořádání vztahu státu a církví, se autorka nebojí analyzovat otázku, jaký 
stav panoval v této mimořádné složité oblasti před sto lety. Rozebírá hos-
podaření jednotlivých kongregací, jejich příjmy a výdaje, finance na jejich 
provoz a zprávy o stavu hospodaření. Z nejzajímavějších částí práce můžeme 
upozornit na kapitolu III.1, jež se věnuje majetku řádových sester, které 
svou skromností (spaly ve společných ložnicích, vlastnily málo hmotných 
věcí, jejich strava byla skromná atd.) naplňovaly požadavek chudoby; kapi-
tolu III.3, jež představuje zajímavou sebereflexi a reflexi řeholnic v tehdejší 
době či kapitolu III.4, jež pojednává o regionech, z nichž řeholní sestry 
pocházely, analyzuje jejich sociální a národnostní složení, popisuje jejich 
vzdělání a velikost komunit, do nichž vstupovaly atd. Ze čtvrté kapitoly 
patří mezi nejcennější pasáže IV.1 a IV.2, v nichž D. Jakšičová přibližuje 
řádové sestry jako učitelky a vychovatelky působících v předškolních 
a školních zařízeních a výchovných ústavech ve službě mládeži. Z drobných 
připomínek bych uvedl snad jen několik poznámek na okraj. V obecně 
pojatém úvodu, v němž autorka hovoří o poměrech na Slovensku, bych 
navrhoval českou literaturu doplnit relevantní slovenskou, která je dnes 
značně početná a lépe analyzuje poměry ve východní části Československa. 
Současně se domnívám, že česká Katolická moderna, již autorka zmiňuje 
na s. 38, byla značně složitějším, dynamičtějším a zajímavějším hnutím, 
než jak by se z jednoho odstavce textu recenzované knihy mohlo zdát. 
Některé přílohy (např. 1 či 2 v prvním díle knihy) by bylo logičtější a pro 
přehlednost textu lepší přesunout do příloh na konci knihy. Četné německé 
citace v textu by bylo vhodnější nahradit českými, jejich německý originál 
pak přesunout do poznámkového aparátu.

Autorka disponuje mimořádným jazykovým darem, což je dalším 
pozitivem předkládané práce. Její živý a čtivý styl doslova vtahuje čtenáře 
do nelehkého tématu církevních dějin. Fundovaný, vyzrálý a promyšlený 
výklad, v němž se Jakšičová nebojí ani „kritiky do vlastních řad“, je doplněn 
rozsáhlým poznámkovým aparátem (téměř 2 000 odkazů!), jenž odráží 
autorčin pečlivý přístup k předmětu bádání. Zajímavé jsou i četné fotografie 
a přehledné tabulky v přílohách. Faktografické poznatky knihy autorka 
zobecňuje v komparativních pasážích, odstavce plné informací „odlehčuje“ 
dobře položenými otázkami. Závěrem můžeme konstatovat, že monografie 
D. Jakšičové Dcery své doby? umožňuje vnímat tři analyzované kongregace 
školských sester jako plnohodnotnou součást dobové společnosti, v níž žily 
a rostly, nikoliv jako izolovaný jev 19. a 20. století. Marek Šmíd

*
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Milan M y š k a :  Lnářský a bavlnářský 
průmysl na Frýdecku a Místecku do po
čátků tovární výroby. Opožděná indus
trializace
Frýdek-Místek, Zemský archiv v Opavě – Stát-
ní okresní archiv Frýdek-Místek 2013, 216 s., 
ISBN 978-80-87632-11-6

Téma opožděné revoluce v textilním 
průmyslu v některých oblastech v Čechách, 
na Moravě a v rakouském Slezsku se obje-
vovalo ve výzkumu historie textilní výroby, 
zejména bavlnářství, již v 70. a 80. letech 
20. století na stránkách tehdejšího sborníku 
Z dějin textilu. Jednalo se o zkoumání vý-
voje ve 2. polovině 19. století v některých 
tehdy ještě zcela nevyhraněných oblastech 
mezi lnářstvím a bavlnářstvím, zejména 
ve východních Čechách, tj. na Náchodsku, 
Ústeckoorlicku, Královédvorsku a v dal-
ších podoblastech, kde k výzkumu tohoto 
problému přispěli svými pracemi zejména 
Vladimír Lesák, Ladislav Hladký a další 
historici textilního průmyslu. Na rozhraní 
Moravy a Rakouského Slezska ležící Frý-
decko-Místecko se stalo objektem zájmu 
Milana Myšky.

Autor se nejprve zabýval některými 
teoretickými problémy protoindustriálních 
výrobních vztahů a forem za průmyslové 
revoluce na příkladu lnářského průmyslu 
ve Slezsku ve studii, kterou otiskl s názvem 
Opožděná industrializace (Z dějin textilu 11, 
1987, s. 95–159). Tato rozsáhlá Myškova 
teore tická studie, zpracovaná na základě 
znalosti pramenů i domácí a též zejména 
nové zahraniční literatury, se podstatným 
způsobem vyslovila k otázkám manufaktur-
ní výroby v textilní výrobě, a mohla proto 
poprvé od vydání základních prací Arnošta 
Klímy a Františka Mainuše v 50. a 60. letech 
opravit a doplnit mnohé dosud platné postu-
láty. Toto stanovisko se projevilo v Myškově 
hodnocení výrobních systémů: „Historický 
vývoj tkalcovství v Slezsku je důkazem toho, 
že systémy výroby jako kupní, nákladnický, 
decentralizovaná a centralizovaná manufaktura 
na sebe nenavazovaly chronologicky, ale ještě 
v době, kdy se realizoval proces průmyslové 
revoluce, se vyskytovaly vedle sebe.“ 

Otázku opožděné revoluce v textilní 
výrobě na území Frýdecka a Místecka poté 
autor ještě zpracoval v samostatné studii, 
která byla vydána jako 10. supplementum 

druhého významného časopisu zabývajícího 
se dějinami textilní výroby, což byl Lnářský 
průmysl. Příspěvky k dějinám (Trutnov 1991, 
132 stran). Studie pod názvem Opožděná 
industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl 
na Frýdecku a Místecku do počátků tovární 
výroby byla zaměřena více na výzkum ba-
vlnářství, neboť přes počátky plátenictví 
v těchto dvou oblastech na cestě k průmy-
slové revoluci bavlna vytlačila zpracování 
lnu. Autor se zabýval tkaním bavlny v tomto 
regionu před nástupem továrního průmy-
slu, obchodem s bavlněnou přízí a organi-
zací výroby pro nadregionální a zahraniční 
trhy a za klíčové odvětví frýdeckého a mís-
teckého průmyslu považoval úpravnictví ba-
vlněných tkanin. Vyústěním tohoto vývoje 
byl vznik bavlnářského továrního průmyslu 
po obou stranách řeky Ostravice, v němž 
se angažovali němečtí a židovští obchod-
níci a podnikatelé. Pozornost autora však 
byla také věnována dělnictvu zdejších 
bavlnářských továren a jejich rekrutaci 
(v některých odvětvích výroby převažovali 
muži a jinde ženy, nejvíce feminizovaným 
odvětvím bylo tovární tkalcovství). Předmě-
tem výzkumu bylo dále nejen odměňování 
za práci, ale též pracovní podmínky, bytové 
poměry, sociální a zdravotní zabezpečení. 
Závěrečná kapitola Myškovy práce se zabý-
vala protoindustriálními formami a způsoby 
produkce ve věku moderních továren. Text 
byl doprovázen obrazovou přílohou zachy-
cující tovární budovy obou měst.

Autor v uvedené studii došel k zá-
věru, že popsaná oblast byla modelovým 
příkladem středoevropské opožděné in-
dustrializace; charakteristickými rysy její 
„opožděnosti“ přitom ve srovnání s jinými 
regiony bylo dlouhodobé setrvávání pro-
toindustriálních forem a způsobu textilní 
výroby, pozdní nástup technicko-výrobní 
revoluce a dlouhodobá symbióza moder-
ní strojové továrně organizované výroby 
textilu s rukodělnou produkcí. Tato sku-
tečnost měla hluboké příčiny v minulosti, 
neboť ve 2. polovině 18. století se na Frý-
decku a Místecku dovršil proces zapojová-
ní venkovských tkalců plátna do produkce 
pro nadregionální a zahraniční trhy, v čemž 
hráli hlavní úlohu místní obchodníci s plát-
nem a přízí a upravovači plátna. Na přelomu 
20. a 30. let 19. století zde došlo k rychlé 
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konverzi od tradičního lnářství k módní-
mu bavlnářství, což však nebylo spojeno 
s celkovým přechodem ke strojové tovární 
výrobě jako jinde v českých a středoevrop-
ských oblastech. Nové bavlnářství se prosa-
dilo především v tkalcovství a úpravnictví, 
bavlněná příze byla získávána odjinud. 
Vedle místních podnikatelů rekrutujících 
se z obchodníků, tkalcovských mistrů 
a majitelů úpravářských dílen autor zdů-
raznil také význam, který měli v této oblasti 
židovští podnikatelé, přicházející většinou 
z Haliče. Po napojení oblasti na železniční 
síť došlo také ke zlepšení podmínek pro 
dovoz surovin a odvoz hotových výrobků. 
Autor upozornil na vztah kontinuity (vznik 
podnikatelstva) a diskontinuity (zaměstnání 
žen a dětí v továrnách, muži dávali přednost 
tkalcovskému stavu doma) ve zdejší bavl-
nářské výrobě. Myškova publikace přispěla 
jednak k osvětlení vývoje místní textilní vý-
roby, jednak se zabývala obecnými otázka-
mi protoindustrializace a průmyslové revo-
luce, což byl podle autora také jeho záměr.

Když autor připravoval počátkem 
90. let první vydání své knihy do tisku, pa-
třilo ještě město Frýdek-Místek k předním 
výrobcům textilu v tehdejším Českosloven-
sku – s několika svými závody zde působil 
bavlnářský národní podnik Slezan Frýdek-
-Místek. Restrukturalizace hospodářství 
v následujícím desetiletí však vedla k takřka 
úplnému zániku tohoto výrobního odvětví 
nejen ve Frýdku-Místku, ale v celém státě, 
přičemž textilní výroba dříve zaměstnávala 
tisíce osob a po téměř dvě století přispí-
vala k hospodářskému i sociálnímu a kul-
turnímu rozvoji společnosti a stala se také 
součástí našeho kulturního dědictví. Po tex-
tilním průmyslu však zůstaly jen opuštěné 
budovy bez strojů a areály, určené většinou 
k demolici. 

Autor chtěl na rozloučení s textilní 
výrobou připomenout ještě jednou její 
význam pro Frýdecko a Místecko, a proto 
připravil nové a doplněné vydání své pub-
likace, která v roce 1991 vyšla ve skromné 
úpravě a podobě. Text při zachování do-
savadní struktury doplnil o nové poznatky 
získané z archivního materiálu uloženého 
v domácích a zahraničních archivech a roz-
šířil jej o exkurz o podnikatelské rodině 
Landsbergerů, která jako jediná z několika 

místních textilních podnikatelských rodin 
dosáhla roku 1912 v osobě Adolfa Lands-
bergera, komerčního rady a velkopodnika-
tele ve Frýdku, povýšení do šlechtického 
stavu. Nová kniha byla také doplněna roz-
sáhlejším obrazovým doprovodem a na roz-
díl od prvního vydání opatřena seznamem 
použitých pramenů a literatury, německým 
souhrnem a jmenným i místním rejstříkem. 
K orientaci v působení textilních firem 
na území Frýdku a Místku slouží orientační 
plán s vyznačením textilních továren z po-
čátku 40. let 20. století, otištěný na obou 
přídeštích knihy.

I když se jedná o nové vydání knihy 
následující po dvou desetiletích od prvního, 
je tato publikace alespoň důstojnou tečkou 
za minulostí textilního průmyslu ve Frýdku-
-Místku, přestože pohled na jeho současnost 
je tristní. Badatelé i širší veřejnost se k ní 
jistě budou vracet.  Bohumír Smutný

Tomasz J. K o t l i ń s k i :  Zwierzch
nicy sądownictwa galicyjskiego
Warszawa, Redakcja „Palestry“ 2013, 160 s., 
ISBN 978-83-934796-9-9

Polský právní historik Tomasz J. Kot-
liński, který se systematicky věnuje dějinám 
právnických profesí a právnického časopi-
sectví, zaměřil tentokrát pozornost na ha-
ličskou justici ve druhé polovině 19. století. 
Pro českého čtenáře je anotovaná publikace 
zajímavá hned v několika směrech. O tom, 
že právní úprava soudnictví v Haliči, jež 
spadala do rakouského záboru, a v českých 
zemích byla v daném období v zásadě 
shodná, se lze přesvědčit i v úvodní kapi-
tole Kotlińského práce. Dějiny soudnictví 
však zahrnují nejen dějiny příslušné právní 
úpravy, ale též právněhistorický rozbor do-
chované judikatury a v neposlední řadě jsou 
mozaikou biografií soudců, kteří v soudní 
soustavě působili. Autor se po zmiňované 
úvodní kapitole zaměřil právě na životo-
pisy významných soudních funkcionářů, 
kteří působili u sborových soudů v územ-
ních obvodech Vrchního zemského sou-
du ve Lvově a Vrchního zemského soudu 
v Krakově. Vzhledem k tomu, že pro české 
země obdobné souborné zpracování zatím 
chybí – byť jsou k dispozici kvalifikační prá-
ce obhájené zejména na Právnické fakultě 
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ZČU, jež obdobným způsobem analyzují 
spíše personální složení některých dobo-
vých okresních soudů – je Kotlińského 
kniha nepochybně výzvou a inspirací.

V Haliči bylo kromě dvou vrchních 
zemských soudů zřízeno celkem sedmnáct 
sborových soudů. Autor, vycházeje z roz-
tříštěných informací v archivních prame-
nech, novinách a právnických časopisech, 
schematismech, kalendářích a dalších zdro-
jích, zrekapituloval životní osudy předsedů 
a místopředsedů těchto jednotlivých soudů. 
Z hlediska výběru pramenů se autor zaměřil 
především na polské zdroje, nevzal tak plně 
v úvahu širší kontext celého Předlitavska 
a především například časopis Juristische 
Blätter či Wurzbachův Biographisches Lexi-
kon des Kaiserthums Oesterreich, v nichž by 
zajisté získal i další životopisné údaje. 

Podrobně jsou zpracovány především 
vrchní zemské soudy v Krakově a ve Lvo-
vě. Českého čtenáře zaujme, že prezidenty 
těchto soudů byli v 60. a 70. letech 19. sto-
letí soudci původem z českých zemí, a to 
humpolecký rodák Emanuel Komers von 
Lindenbach (1810–1889) a olomoucký ro-
dák Józef Schenk (1813–1891). Známější 
z nich, Komers von Lindenbach, působil 
před jmenováním do Lvova jako druhý pre-
zident Vrchního soudu v Krakově, ze Lvo-
va pak odešel do Belcrediho vlády na post 
ministra spravedlnosti. Tomasz Kotliński 
upozornil na to, že ani během patnáctileté-
ho působení v Haliči se Komers nenaučil 
polsky, na druhé straně byl přitom členem 
lvovské Jednoty právnické (Towarzystwo 
Prawnicze). Lze doplnit, že Komers byl 
před odchodem do Haliče mimo jiné krátce 
i viceprezidentem Zemského soudu v Praze.

Knihu uvádí předmluva z pera prvého 
prezidenta Nejvyššího soudu Polské repub-
liky Stanisława Dąbrowského. Přiléhavě se 
v ní konstatuje, že v publikaci představení 
soudci „patřili ke společenské elitě a sehráli 
velmi důležitou roli v životě právnickém a spo-
lečenském“ a že znalost historie soudnictví 
je stále aktuální i pro ty, kteří uvažují o re-
formách justice.

Text je provázen bohatou obrazo-
vou přílohou, škoda, že portréty soudců, 
fotografie soudních budov, náhrobků či 
dobových událostí, jsou v menším formátu 
a nezřídka i v horší kvalitě. 

Kotlińského práce je zdařilým otevře-
ním daného tématu a lze se jen těšit, že 
bádání v této oblasti bude i nadále pokra-
čovat. Stanislav Balík 

Josef T o m e š  a kolektiv: Tváře na
šich parlamentů 1861–2011. 150 let par
lamentarismu v českých zemích
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 
648 s., ISBN 978-80-7126-190-3

Pod poměrně výstižným titulem publi-
kace se ukrývá rozsáhlá dokumentace vývo-
je a fungování českého a československého 
parlamentu a soubor detailních informací 
o důležitých politicích jak všeobecně zná-
mých, tak dnes již v podstatě zapomenu-
tých. Zajímavé zpracování stopadesátileté 
historie parlamentu v českých zemích je 
svou podobou a i zaměřením jediné a prv-
ní svého druhu. Nabízí velké množství 
informací, včetně těch, které jsou obtížně 
dohledatelné. Publikace může fungovat 
jako přehledná a obsahově velmi bohatá 
pomůcka pro historiky, archiváře, politology 
a další badatele, stejně jako zdroj zajíma-
vých údajů pro běžného čtenáře, toužícího 
dozvědět se něco více o našem parlamen-
tarismu a jeho představitelích.

Vedoucí autorského kolektivu 
PhDr. Jo sef Tomeš, Ph.D., historik momen-
tálně působící v Masarykově ústavu Akade-
mie věd ČR, je respektovaným odborníkem 
díky svému propracovanému, působivému 
a nápaditému stylu, který uplatňuje při 
zpracovávání biografické tematiky, jíž se 
věnuje především v kontextu dějin naší 
země. Zpracoval již řadu užitečných bio-
grafických slovníků a pomůcek. Anotované 
dílo je první, které komplexně zachycuje 
významné osobnosti české a českosloven-
ské parlamentní politiky. Navazuje na starší 
pomůcky, především na Český biografický 
slovník XX. století z roku 1999 a „sociálně-
demokratickou“ příručku Průkopníci a po-
kračovatelé (2. vydání v roce 2005). Do ano-
tovaného slovníku vedle Josefa Tomeše 
přispělo dalších 31 historiček a historiků 
z České republiky, Slovenska a Rakouska. 
Jde většinou o autory s dlouholetými zku-
šenostmi s biografickou prací.

Přívětivého úvodního slova se v anoto-
vané publikaci chopila Miroslava Němcová, 
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v době vydání knihy předsedkyně Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Na malém prostoru stručně uvádí čtenáře 
do problematiky, krátce osvětluje historic-
ký vývoj státního zřízení na našem území 
a naznačuje strukturu díla a jeho obsah. 
„Příběh“ parlamentarismu podle ní repre-
zentují nejen instituce, jejich sídla a vzniklé 
zákonné normy, ale především tisíce lid-
ských osudů (s. 7).

Rozsáhlé dílo je tvořeno dvěma hlavní-
mi oddíly. V úvodní studii, nazvané Tradice 
českého parlamentu (s. 11–36), se Petr Va-
lenta věnuje dlouhé historii a křivolakému 
vývoji českého parlamentu. Počátky českého 
sněmovnictví, které samotnému modernímu 
parlamentu předcházely, lze nalézt a sledovat 
již od 13. století. Větší část textu se však vě-
nuje především české politice od roku 1848. 
Valentova studie je psána velmi přijatelnou 
vyprávěcí formou, a proto je srozumitelná 
i pro nezasvěcené čtenáře. Za studií je zařa-
zena přehledně popsaná obrazová příloha, 
která reprodukuje jednak některé vybra-
né dokumenty české ústavnosti, jednak 
na historických i současných fotografiích 
ukazuje prostory působení (sídla) parla-
mentů ve Vídni a v Praze. Dodejme hned, 
že další část obrazové přílohy je zařazena 
v závěru publikace, kde se prezentují doku-
menty z prezidentských voleb, některé doku-
menty z osobních spisů poslanců a senátorů 
a rovněž snímky „z parlamentního fotoalba“. 
Atraktivní doplnění textu představuje malý 
výběr karikatur z let 1848–1993. 

Druhá část publikace nese název sa-
motné knihy a tvoří ji rozsáhlý a podrobný 
biografický slovník, zachycující veškeré vý-
znamné „tváře“ českého a československé-
ho parlamentarismu v letech 1861–2011. 
Informace jsou sestaveny v promyšlené 
a přehledné struktuře. Každý politik je 
představen formou medailonku, což je 
metoda užívaná v podobných biografic-
kých příručkách v poslední době poměrně 
často. Tyto medailonky jsou řazeny abeced-
ně. Ke každé osobnosti je vždy přiřazena 
fotografie (což ostatně odpovídá názvu pu-
blikace), datum a místo narození i úmrtí. 
Pod základními údaji nacházíme kurzívou 
vyznačené stručné shrnutí politické karié-
ry zmíněné osoby. Dále už se každý autor 
věnuje životní dráze dotyčného. Jsou zde 

sumarizovány především údaje o veřejném 
a odborném působení jednotlivých osob. 
Stejně jako úvodní studie Petra Valenty 
je i tato část knihy psána velmi příjemnou 
a poměrně jednoduchou formou, a proto je 
přístupná i laické veřejnosti. Tím se publi-
kace výrazně liší od běžných biografických 
slovníků, kde jsou informace podávány 
většinou jen ve zhuštěných heslech nebo 
krátkých stručných větách. 

Kniha je vybavena seznamem pou-
žité literatury (je členěn podle jednotli-
vých osobností zachycených ve slovníku), 
chronologickým přehledem představitelů 
českých a československých zastupitel-
ských sborů v letech 1861–2011, stručnou 
ediční poznámkou, seznamem vyobrazení 
a německy, anglicky a francouzsky psaným 
resumé. Kniha má velmi nápaditý vzhled, 
který čtenáře okamžitě zaujme. Za pochva-
lu stojí také obálka, která na první pohled 
upoutá. Publikaci je možno vřele doporučit 
všem zájemcům o moderní historii a dějiny 
parlamentarismu. Jan Křesťan

Filip B l á h a :  Frauenkörper im Fo
kus. Wahrnehmung zwischen Straße und 
Turnplatz in Prag und Dresden vor dem 
Ersten Weltkrieg
Frankfurt am Main, Peter Lang, Internatio-
naler Verlag der Wissenschaften 2013 (Welt 
– Körper – Sprache. Perspektiven kultureller 
Wahrnehmungs- und Darstellungformen, 
Bd. 11), 282 s., ISBN 978-3-631-63390-8

Kniha mladého českého historika, 
který po vysokoškolských studiích v Praze 
a Drážďanech působí na německé univer-
zitě v Oldenburgu, rozebírá na příkladu 
Prahy a Drážďan proměny vnímání žen-
ského těla ve středoevropském velkoměst-
ském prostředí na přelomu 19. a 20. sto-
letí. Hlavní pozornost je přitom věnována 
vnímání ženského těla v rámci sokolského 
a turnerského tělovýchovného hnutí, jejichž 
vznik a vývoj byl s rozvojem moderního 
velkoměsta úzce spjat. 

Asi nejzajímavějším aspektem celé práce 
je autorova snaha o využití dobového obra-
zového, především fotografického, materiálu 
jako plnohodnotného historického pramene. 
Vedle pohlednic a plakátů jsou to v prvé 
řadě měšťanský ženský fotografický portrét 
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a fotografie ze sokolského a turnerského 
prostředí, jejichž analýza obohacuje diskurz 
vnímání ženského těla v 19. století o zají-
mavé aspekty. Zatímco měšťanský ženský 
portrét odkazuje většinou na sociální pozici 
ženy v rámci její rodiny, třídy či národní-
ho společenství, vypovídají fotografie ze 
sokolského a turnerského prostředí spíše 
o instrumentalizaci ženského těla v rámci 
dobového estetického a medicínsko-hygi-
enického diskursu.

Kniha je rozdělena do tří hlavních 
kapitol. První, Ženské tělo před objektivem, 
je věnována ženskému měšťanskému foto-
grafickému portrétu, konkrétně fotografiím 
z prostředí Amerického klubu dam, které 
jsou zde představeny jako důležitý refe-
rent sociální praxe české národní společ-
nosti v druhé polovině 19. století. Druhá 
kapitola, Město, staví do popředí proces 
utváření nové prostorové zkušenosti, kte-
rou si aktéři osvojují v rámci velkoměsta, 
a nabízí na konkrétních příkladech kavár-
ny, prostituce, obchodního domu a reklamy 
různé formy vnímání ženského těla ve vel-
koměstském prostředí. Těžiště této kapi-
toly představují analýzy Všeslovanského 
sokolského sletu v Praze 1912 a turnerské 
slavnosti v Drážďanech 1885, které díky své 
emocionální síle masového prožitku promě-
ňují velkoměsto v nacionalizovaný prostor. 
Ženské tělo se tímto dostává do polohy, kdy 
je vnímáno jako projekční plocha pro utvr-
zování národní identity. Tato poloha vní-
mání je prezentována na příkladech postavy 
Germanie pro německé a postav Čechie, 
Slavie, Prahy či Libuše pro české prostředí. 

Poslední, nejrozsáhlejší kapitola, Tělo-
výchova, prezentuje tělovýchovu jako pev-
nou součást čilé spolkové činnosti, která se 
jak v Sasku, tak v Rakousku-Uhersku plně 
rozvinula v druhé polovině 19. století. Tělo-
výchovné spolky se staly důležitou součástí 
společenské mobilizace městské střední tří-
dy nejen v Praze a Drážďanech a významně 
přispěly k utváření sociokulturního rámce 
české a německé národní společnosti. Vedle 
krátkého nástinu ženské spolkové činnosti 
v Praze a Drážďanech a jejího významu pro 
ženské emancipační hnutí je to především 
fenomén ženské tělovýchovy, kterému je 
věnována největší pozornost. Od začátku 
rozporuplný vztah turnerského hnutí a jeho 

zakladatelů (F. L. Jahn, A. Spiess) k žen-
skému tělocviku prodělal během 19. století 
významnou kvalitativní změnu. Místo silné 
společenské a pohybové disciplinace, které 
ženský tělocvik svazovaly celou řadou záka-
zů o nevhodnosti a nepatřičnosti ať již růz-
ných cviků či vystupování na veřejnosti a vi-
děly v něm jen nástroj k upevnění ženského 
zdraví, se na přelomu 19. a 20. století prosa-
dily reformní proudy preferující přirozený 
pohyb těla bez jakéhokoli omezení. Asi nej-
známějším vyjádřením těchto reformních 
proudů se stala rytmická gymnastika švýcar-
ského pedagoga Émila Jacquesa-Dalcrozea, 
jak jí praktikoval na své škole v Hellerau 
u Drážďan. Na rozdíl od německého pro-
středí se vlivem Miroslava Tyrše a Klemeni 
Hanušové prosadil ženský tělocvik v čes-
kém prostředí již v 60. letech 19. století. 
V čem se obě hnutí shodovala, byl negativní 
vztah k veřejným cvičením ženských složek 
tělocvičných spolků. V činnosti Sokola však 
brzy převážil národní zájem na upevnění 
a početním rozšíření aktivních příslušníků 
národního společenství. Takto měla napří-
klad vystoupení žen na sokolských sletech – 
počínaje sletem 1901 – dosvědčovat zralost 
a moderní ráz Čechů. I v tomto případě se 
zdá být česká společnost před rokem 1914 
poněkud volnější a svobodomyslnější než 
mnohé jiné evropské národy té doby.

Práce Filipa Bláhy představuje díky 
svým neotřelým postupům zajímavý příspě-
vek k problematice postavení žen v evrop-
ských národních společnostech 19. století 
a svými přesahy do celé řady dílčích histo-
rických disciplín – jen namátkou připomeň-
me např. dějiny sportu, měst, umění, foto-
grafie nebo ženské dějiny – by si zasloužila 
širší oborovou diskusi.  Jiří Kořalka

Jan K u k l í k  –  Jan N ě m e č e k : 
Od národnostního státu ke státu národ
ností? Národnostní statut a snahy o řeše
ní menšinové otázky v Československu 
v roce 1938
Praha, Karolinum – Univerzita Karlova 
v Praze 2013, 452 s., ISBN 978-80-246-
2377-1

Pokus o právní kodifikaci národnost-
ního statutu v Československu z roku 1938 
není tématem neznámým – připomeňme, 
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že pozornost mu věnoval Robert Kvaček 
již v roce 1977 ve své průkopnické studii 
(Robert Kvaček: Jednání o československý 
národnostní statut v roce 1938. Acta Uni-
versitatis Carolinae – Studia historica 16, 
1977, s. 105–143). Je ovšem pravda, že 
čeští a slovenští historikové se jej většinou 
dotýkali spíše jen okrajově, v souvislos-
ti s jinými „velkými tématy“ roku 1938. 
Mohlo by se ostatně zdát, že se jedná 
o epizodu nepříliš významnou – návrh ná-
rodnostního statutu sice prošel jednáním 
ve vládě a v parlamentních výborech, ale 
další legislativní proces byl zastaven – dra-
matické politické dění jeho rámec rychle 
překonalo. Příčiny zmaru návrhu byly pře-
devším zahraničněpolitické. Nacistickému 
Německu předložené řešení nevyhovovalo 
a ovlivňovalo v tomto směru i klíčového 
hráče na domácí scéně – Henleinovu Su-
detoněmeckou stranu. Nedostatek pocho-
pení lze zaznamenat i na straně západních 
politiků, kteří se vydali cestou appeasemen-
tu, zejména politiků britských a postupně 
i francouzských.

Autoři ovšem uznávají, že návrh na-
rážel i na bariéry vnitropolitické, že šlo 
o masivní legislativní manévr, který by 
bylo obtížné komplexně zajistit a který měl 
i své vnitřní slabiny. „Jednalo se o vnitřně 
rozpornou a ne úplně dopracovanou právní 
normu, která v řadě ohledů jen prohlašovala 
již existující ústavní principy, nebo naopak 
předpokládala přijetí dalších prováděcích 
předpisů.  Řada navrhovaných změn neby-
la dobře promyšlena, narážela na odpor i ze 
strany zastánců českých nacionálních zájmů 
a je otázkou, zda by v praxi mohla fungovat. 
[…] Za daných podmínek nebyla šance tak 
rozsáhlý a závažný legislativní projekt ve vy-
hovující kvalitě dokončit“ (s. 279). Přesto je 
nesporné, že návrh národnostního statutu 
a související dokumenty měly svou kvalitu, 
usilovaly o zavedení „jedné z nejliberálněj-
ších úprav minoritních práv své doby“ (s. 7). 
Připomeňme, že v meziválečném období 
řada evropských zemí přistupovala na roz-
díl od Československa k realizaci systému 
ochrany práv národnostních menšin v rám-
ci Společnosti národů velmi neochotně 
a ve druhé polovině 30. let se jej některé 
státy vysloveně zřekly (například sousední 
Německo a Polsko).

Předložená publikace obsahuje dvě 
části. V první z nich nalezne čtenář odbor-
né studie, druhá část je částí ediční. Autoři 
nejprve rekapitulují vývoj česko-německých 
vztahů v Československu v letech 1933–
1938 a prokazují suverénní znalost vnitřní 
situace i zahraničněpolitických souvislostí. 
Opírají se o detailní znalost odborné lite-
ratury a pramenů z archivů tuzemských, 
i těch, jež sídlí ve Velké Británii, Němec-
ku, Itálii, Spojených státech amerických 
a v Rusku. Diskuse o národnostních prá-
vech a pojetí národnosti má pochopitelně 
hlubší prehistorii – zmíním jen diskusi 
o zjišťování národnosti při sčítáních lidu, 
odvíjející se (se zřetelnými politickými sou-
vislostmi) u nás již od konce 19. století. Dal-
ší kapitoly mapují proces přípravy návrhu 
národnostního statutu a srovnávají jej s mi-
noritní politikou jiných evropských zemí 
a s představami tuzemských menšinových 
politických proudů (zejména německých). 
Autoři neponechají stranou ani úsilí vlády 
a prezidenta návrhem ovlivnit zahraniční 
politické síly a současně analyzují postoj 
představitelů mocností k těmto snahám. 
Symbolické vyvrcholení zde představuje 
líčení Runcimanovy mise, která definitiv-
ně pohřbila ideu národnostního statutu 
a otevřela cestu k Mnichovské dohodě čtyř 
mocností.

Vynikající jsou pasáže, které přiná-
šejí právní rozbor národnostního statutu. 
Do jeho přípravy zasáhli nejen čelní po-
litikové a osvědčení legislativní odborníci 
z jednotlivých ministerstev, ale i vynikající 
osobnosti mezi právníky, jako byli Emil So-
bota, Josef Schieszl, Zdeněk Peška, Karel 
Engliš, Jiří Hoetzel či Emil Hácha. Statut 
současně vzbudil široký zájem kulturní 
veřejnosti. Karel Čapek a Ferdinand Pe-
routka dokonce zpracovali se souhlasem 
ministra zahraničních věcí Kamila Krofty 
návrh preambule národnostního statutu 
(návrh ovšem neobstál v očích legislativ-
ních odborníků, stejně jako konkurenční 
návrh z pera Lva Sychravy; k pozoruhodné 
epizodě přípravy návrhů preambule srov. 
s. 55–56). Zajímavý dovětek první části 
knihy představuje výklad „druhého živo-
ta“ národnostního statutu z roku 1938. 
Za druhé světové války se stal jeho výklad 
jedním z neuralgických bodů vztahu mezi 
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Edvardem Benešem a Milanem Hodžou 
(šlo zejména o problém budoucího statu-
tu Slovenska) i studijním materiálem pro 
britské zahraničněpolitické experty.

Ediční část publikace uvozuje text roz-
hlasového projevu předsedy vlády Milana 
Hodži z 28. března 1938, v němž premiér 
oznámil zahájení přípravných prací na ná-
rodnostním statutu, následují dva návrhy 
preambule, o nichž jsme se zmínili v před-
chozím odstavci. Dále editoři zpřístupnili 
klíčové právní předlohy – návrh zákona, 
kterým se vydává národnostní statut Re-
publiky československé, návrh důvodové 
zprávy k národnostnímu statutu a koneč-
ně návrh zákona, kterým se stanoví zása-
dy jazykového práva.  Rezignovali naproti 
tomu na uveřejnění návrhu zákona o ná-
rodnostní autonomii v rámci decentraliza-
ce správy, protože tento návrh se zachoval 
pouze v předběžných námětech či náčrtech, 
dochovaných vesměs v neparagrafovaném 
znění, u nichž nelze určit ani jejich dataci.

Kniha je vybavena výběrovým soupi-
sem pramenů a literatury, jmenným rejstří-
kem a anglickým resumé. Stane se užiteč-
nou pomůckou pro historiky a politology, 
může vzbudit i pozornost dalších zájemců 
o dějiny národnostních vztahů, dějiny práva 
a v neposlední řadě dějiny mezinárodních 
vztahů. Právě mezinárodní souvislosti vý-
kladu a úspěšná snaha o komparaci analy-
zovaných otázek představují podle mého 
názoru velmi silnou stránku publikace, vy-
dané za podpory Grantové agentury Čes-
ké republiky osvědčenou autorskou dvojicí 
Jan Kuklík – Jan Němeček v renomovaném 
nakladatelství Karolinum. Jiří Křesťan

Milena Š i m s o v á :  Svět Jaroslava 
Šimsy
Benešov, Eman 2013, 624 s., ISBN 978-80-
86211-91-6

Anotovaná kniha Svět Jaroslava Šimsy, 
kterou vydalo ve spolupráci s YMCA Brno 
nakladatelství Eman, vznikla díky neúnavné 
práci brněnské historičky a archivářky Mi-
leny Šimsové a jejímu úsilí uchovat odkaz 
Jaroslava Šimsy tak, aby nebyl zapomenut. 
Nakladatelství Eman tímto navazuje na své 
předchozí vydavatelské počiny, jakými bylo 
v roce 2003 vydání vězeňské koresponden-

ce a deníkových záznamů Jaroslava Šimsy 
Úzkost a naděje či v roce 2005 vydání knihy 
Mileny Šimsové V šat bílý odění, vyprávějící 
příběhy členů studentského křesťanského 
hnutí Akademické YMCA, kteří vstoupili 
v letech 1938–1945 do odboje proti naci-
smu a okupaci.

Autorce se podařilo na základě dopisů, 
vzpomínek a článků Jaroslava Šimsy a také 
dopisů, projevů a vzpomínek jeho přátel 
a řady dalších dochovaných dokumentů 
sestavit poutavou kroniku života Jarosla-
va Šimsy, která přibližuje čtenáři nejenom 
jeho myšlenky a názory, ale i myšlenkové 
bohatství a ideály první republiky. Kniha 
představuje Jaroslava Šimsu (1900–1945), 
českého publicistu, filosofa a překladatele, 
jako ušlechtilého člověka s vysokým morál-
ním kreditem, který svůj aktivní život spojil 
se snahou o vybudování lepší společnosti 
prostřednictvím výchovy mládeže v duchu 
křesťanských zásad, již realizoval především 
v prostředí československé YMCA a zvláš-
tě pak Akademické YMCA. Plně dal své 
schopnosti do služby Masarykovy první 
republiky a jejím idejím humanismu a de-
mokracie. Sám odpůrce násilí a války ne-
váhal za tuto republiku bojovat svou účastí 
v odbojovém hnutí Petiční výbor „Věrni 
zůstaneme“ a nakonec pro ni přinést oběť 
největší, svůj život.

Obsáhlá práce Mileny Šimsové vykres-
luje formou citací z jednotlivých dopisů 
a vzpomínek, jež jsou propojeny autorči-
nými komentáři, velmi plasticky činorodou 
osobnost Jaroslava Šimsy, jeho životní 
osudy a životní zápasy a zároveň čtenáře 
s mimořádnou silou vtahuje do každoden-
ní reality života první republiky. Kniha je 
chronologicky členěna do tří oddílů podle 
zásadních etap v životě Jaroslava Šimsy.

První etapa vymezená léty 1900–1929 
čtenáře seznamuje s Šimsovou rodinou, 
jeho dětstvím a dospíváním, jeho cestou 
k víře a s přechodem od katolictví k evan-
gelictví, s dobou studií a jeho prožíváním 
vzniku Československé republiky. Při-
bližuje Šimsovo zaujetí spisy a osobností 
Tomáše Garrigua Masaryka i přednáškami 
a názory Emanuela Rádla, jenž se stal jeho 
duchovním otcem, a také jeho činnost v Re-
alistickém klubu, kde se podílel na vydává-
ní časopisu Realistická stráž. Popisuje jeho  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_YMCA&action=edit&redlink=1
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zaměstnání v knihovně ministerstva zahra-
ničních věcí a práci v redakci Masarykova 
slovníku naučného, zaměstnání v redakci 
Nové Svobody a v osobním sekreta riátu 
Tomáše Garrigua Masaryka, spolupráci 
s deníkem Národní osvobození a dalšími pe-
riodiky. Nepříjemnou částí života Jaroslava 
Šimsy byla v letech 1923–1924 vojna, kte-
rou pro svůj pacifismus velmi těžce snášel. 
Důležitou se pro něj stala práce s dětmi 
ve Skautu a redigování skautského časo-
pisu Oheň. Ze Skautu přešel do Zálesácké 
ligy (v roce 1923 přejmenované na Ligu 
lesní moudrosti), ve které se seznámil se 
svojí pozdější ženou Marií Kohoutkovou, 
jíž je adresována většina v knize použitých 
dopisů. Podrobně je zde líčena jeho činnost 
v Lize lesní moudrosti, jejímž sekretářem se 
stal a kterou posléze opustil pro jemu ideo-
vě mnohem bližší křesťanské hnutí YMCA. 
Společně s Emanuelem Rádlem a s Josefem 
Luklem Hromádkou se následně podílel 
na založení Akademické YMCA. Konec této 
první etapy života Jaroslava Šimsy byl po-
znamenán jeho nemocí a hledáním dalšího 
životního směru.

Nová etapa života Jaroslava Šimsy, 
v knize ohraničená lety 1929–1940, začíná 
přijetím místa placeného sekretáře YMCA. 
Stále však zůstával angažovaným členem 
Akademické YMCA a stal se také jejím 
sekretářem. Zároveň byl pověřen vedením 
časopisu Křesťanská revue. Činnost v YMCA 
mu rovněž umožnila účast na konferencích 
v cizině a styk se světovou veřejností, který 
zpětně obohatil jeho práci a názory. Mimo-
řádně významná byla jeho účast na Světo-
vém kongresu křesťanské mládeže ve Fran-
cii, odkud odjel na zasedání Společnosti 
národů v Ženevě. Pod narůstající hrozbou 
nacismu a fašismu usiloval Jaroslav Šimsa 
spolu s Emanuelem Rádlem na půdě YMCA 
o výchovu mládeže v pacifistickém duchu, 
proti násilí. Po Mnichovu se aktivně zapojil 
do odbojového hnutí Petiční výbor „Věrni 
zůstaneme“ a v odbojové činnosti pokra-
čoval až do svého zatčení počátkem roku 
1940. 

Třetí část knihy se odvíjí od zatčení Ja-
roslava Šimsy gestapem v únoru 1940, po-
kračuje jeho vězněním na Karlově náměstí, 
krutými výslechy, snahou rodiny o návštěvy 
a setkání s uvězněným, převozem do Tere-

zína, pobytem v soudní vazbě v Mnichově-
-Stadelheimu v letech 1941–1943. Popisuje 
soud a opětovný pobyt v Praze a v Terezíně. 
V srpnu 1943 byl Šimsa převezen do kon-
centračního tábora v Dachau, kde v únoru 
1945 zemřel na skvrnitý tyfus. Vězeňský se-
šit, do něhož mu bylo umožněno zapisovat 
si své úvahy, obohatil spolu s dochovanými 
dopisy tuto část knihy o mimořádně působi-
vý zápas Jaroslava Šimsy o uchování vnitřní 
síly a čistoty. Díky svému nezlomnému du-
chu si zachoval svoji lásku k Bohu a k lidem 
a navzdory nesnesitelným podmínkám byl 
schopen kolem sebe šířit dobrou mysl, po-
silovat spoluvězně a pomáhat jim.

Dílo Mileny Šimsové je uvedeno 
před mlu vou Erazima Koháka nazvanou Žít 
sen národa československého: Jaroslav Šimsa 
a jeho svět, která přináší zasvěcený vhled 
do myšlenkového světa první republiky 
a nadšení mladých intelektuálů usilujících 
o výchovu nové generace občanů státu 
československého v duchu Masarykových 
humanistických idejí.

Autorka svoji práci v závěru obohati-
la o úryvky z dopisů, projevů a vzpomínek 
přátel Jaroslava Šimsy, které dávají čtenáři 
možnost doplnit si svou vlastní představu 
o této osobnosti o jejich pohled. Připojila 
také věcné poznámky, soupis užívaných 
zkratek, rejstříky, přehled citovaných textů 
a přidala rovněž ediční poznámku.

Kniha si svou mimořádnou autentici-
tou, se kterou oživuje zaniklý svět Jaroslava 
Šimsy, jistě najde svůj okruh čtenářů mezi 
odbornou i laickou veřejností. Mnohé ze 
znovu oživených myšlenek a zásad se tak 
mohou stát inspirací i pro naší dnešní spo-
lečnost, což by jistě bylo přáním Jaroslava 
Šimsy. Zora Machková

Radka Š u s t r o v á :  Pod ochranou 
protektorátu. Kinderlandverschickung 
v Čechách a na Moravě. Politika, každo
dennost a paměť 1940–1945
Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
2012, 318 s., ISBN 978–80–7308–424–0 

Protektorát Čechy a Morava tvořil 
a tvoří důležitou součást československé 
a následně české historiografie. Politické, 
sociální a hospodářské dějiny stejně jako 
dějiny každodennosti tohoto tragického 
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období historie české společnosti v minu-
losti plnily a dodnes plní stránky odbor-
ných i popularizačních časopisů, sborníků 
a monografií. Mnohé stránky ze života to-
hoto specifického kvazistátního útvaru již 
byly popsány, jiné však stále čekají na své 
historické zpracování. Nejinak tomu bylo 
donedávna i v případě projektu nacistické-
ho režimu označovanému jako Erweiterte 
Kinderlandverschickung (česky: rozšířené 
vysílání dětí na venkov), který se reali-
zoval také na území Protektorátu Čechy 
a Morava a to s ohledem na jeho relativ-
ní bezpečnost na rozdíl od samotné Třetí 
říše a dalších okupovaných území a také 
s ohledem na příznivé podmínky pro jeho 
uskutečnění. Z těchto důvodů se mohlo 
zdát, že okupační orgány oplývaly velkým 
sebevědomím a zároveň podceňovaly odbo-
jové hnutí. Ve skutečnosti však šlo o zcela 
pragmatické důvody, které z Protektorátu 
vytvářely vhodné území, jež se mělo stát 
přechodným domovem pro desetitisíce ně-
meckých dětí, jejichž život byl tímto pro-
jektem na dlouho dopředu poznamenán. 
A právě záměr sledovat tyto otázky, stejně 
jako osvětlit celý program, jeho vznik a fun-
gování, politické pozadí, každodenní život 
v těchto výchovných zařízeních a válečné 
prožitky dětí a na závěr analyzovat pová-
lečné interpretace celého programu vedl 
Radku Šustrovou k tomu, aby se pokusila 
za pomoci mnoha archivních pramenů čes-
ké i zahraniční provenience (německé a ra-
kouské), dobové literatury, časopisů a vel-
kého množství odborných prací zachytit 
tuto, v českém prostředí téměř neznámou, 
kapitolu protektorátní historie. Že tak činí 
s nesmírnou pečlivostí a hlubokým zauje-
tím, dělá z její monografie, která vychází 
z diplomové práce, velmi zajímavou knihu 
s potenciálem oslovit nejen odbornou, ale 
i poučenou laickou veřejnost.

Projekt byl původně vyhlášen v roce 
1940 jako reakce na počínající bombardo-
vání německých měst západními Spojenci, 
hlavním motivem však bylo především vy-
chovávat v nacionálněsocialistickém duchu 
německé děti a mládež, která se měla stát 
budoucí oporou vládnoucího totalitního 
režimu. Hlavním iniciátorem byl zřejmě 
říšský vedoucí mládeže Baldur von Schi-
rach, který v začátcích programu netušil, 

do jakých rozměrů se celá akce rozroste. 
Na počátku stála jeho schůzka s Adolfem 
Hitlerem v září 1940, při níž se mezi jinými 
tématy probírala také otázka evakuace dětí 
a mládeže z větších měst před spojenec-
kými nálety. Na začátku října 1940 tak již 
odjížděly první děti, způsobilé po stránce 
tělesné i charakterové, z Hamburku a Ber-
lína; za celou dobu trvání války pak toto 
opatření postihlo téměř 2,3 milionu dětí 
ve věku od 6 do 14 let.

Pro Šustrovou nebylo jednoduché 
vstoupit na toto jen velmi málo probádané 
území, především pak na české straně, vý-
sledek její práce však ukazuje, že se na něm 
pohybuje s velkou lehkostí a zkušeností již 
zralého historika. Předloženou monografií 
uzavřela výsledky své práce v podobě pří-
pravných studií uveřejněných v několika 
odborných časopisech a sbornících. Pět 
obsáhlých kapitol přibližuje průběh pro-
gramu v Protektorátu od jeho počátků až 
do trpkého konce, který i po přečtení knihy 
zůstává otevřený a nastoluje další otázky. 
Autorka však nepodává jen obraz vlastního 
programu, ale zasazuje ho také do širších 
souvislostí nacifikace výchovy a vzdělávání 
mladé generace, kterou mnozí rodiče po-
važovali za hlavní důvod odesílání svých 
potomků na venkov. S tím úzce souvisí 
snaha Šustrové zachytit do podrobností 
realizaci programu na území Protektorá-
tu, kde nesl hlavní zodpovědnost za jeho 
víceméně úspěšný průběh von Schirachův 
pověřenec Karl Hermann Frank. I když by 
se mohlo zdát, že spolupráce mezi němec-
kým ústředím a okupačními orgány v Praze 
probíhala bez problémů, Šustrová ukazuje, 
že tomu tak nebylo a jejich řevnivost byla 
patrná až do konce války. Byla to zřejmě 
Frankova povaha a zároveň snaha zavděčit 
se nejvyšším místům v Berlíně, které za-
příčinily, že program považoval za „vlastní“ 
a bez ohledu na své další úřední povinnos-
ti se s neobyčejnou pečlivostí staral o jeho 
bezproblémový průběh již od jeho počátku 
v prosinci 1940.

Jak však vypadal život těch, kteří měli 
strávit v táborech určitou dobu svého ži-
vota? Tato otázka je pojednávána v další 
části práce Radky Šustrové. Autorka si 
všímá nejen každodenního života v těchto 
zařízeních, ale připomíná také problémy, 
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které byly s výchovou, školní a mimoškolní 
činností německých dětí a mládeže v nich 
spojeny. K těmto záporným jevům patři-
ly zejména nedostatečná zdravotní péče 
a špatná skladba stravy, která se projevovala 
častými nemocemi a epidemiemi, které za-
chvacovaly jednotlivé tábory. Také v mnoha 
případech nízká kvalita školní výuky, ne-
kvalifikovaný personál a špatné zacházení 
s některými svěřenými dětmi nepřispívaly 
k úplně nejlepšímu jménu těchto zaříze-
ní. Přesto autorka zdůrazňuje, že po celou 
dobu existence táborů bylo protektorátní 
území vnímáno nacistickými elitami jako 
bezpečná oblast, která za celou dobu války 
dokázala přijmout téměř 350 000 němec-
kých dětí ve více než 400 výchovných zaří-
zeních, což jistě nebylo bezvýznamné číslo. 

I závěr knihy nabízí zajímavé čtení 
a dokazuje, že autorka skutečně zpracovala 
téma v širší perspektivě. Věnuje se zde tzv. 
druhému životu táborů ve vzpomínkách je-
jich malých obyvatel a také v interpretacích 
historiků. Je poučné číst, jak část dětí vní-
mala pobyt ve výchovných zařízeních jako 
zajímavou epizodu svých životů, zatímco 
jiní pociťovali táborovou zkušenost jako 
značně traumatizující, což bylo způsobeno 
jejich dlouhým odloučením od nejbližších, 
stejně jako neutěšenými podmínkami pa-
nujícími v táborech. Zatímco počátky pro-
gramu v Protektorátu zachycuje Šustrová 
velmi podrobně, líčení jeho konce je po-
někud omezeno nedostatkem vhodného 
archivního a jiného písemného materiálu. 
Je jisté, že na konci války se podařilo do-
stat do bezpečí jen části osazenstva táborů, 
velká většina však zakoušela útrapy spojené 
s bojovými akcemi přímo v jednotlivých vý-
chovných zařízeních. 

Radka Šustrová předložila veřejnosti 
detailní sondu do protektorátní každoden-
nosti, která je založena na kritické interpre-
taci mnoha použitých písemných pramenů 
nejrůznější provenience. Učinila tak čtivou 
formou a s osobním zaujetím. Svým pohle-
dem poopravila české vnímání (dle jejích 
slov jednostranný pohled) osudů němec-
kého obyvatelstva v Protektorátu Čechy 
a Morava, a naznačila tak novou perspekti-
vu, z níž lze nahlížet na každodenní realitu 
a atmosféru uvedené doby. 

Radek Slabotínský 

Kateřina K r á l o v á :  Nesplacená 
minulost. Řeckoněmecké vztahy ve stí
nu nacismu 
Praha, Karolinum 2012, 284 s., ISBN 978-
80-246-2010-7 

Řecko se v posledních šesti letech do-
stává pravidelně do pozornosti evropských 
a světových médií především v souvislosti 
s nynější světovou finanční krizí, která tuto 
zemi zasáhla zvláště citlivě. Důležitou úlohu 
hraje v pomoci Řecku zejména Německo, 
které ale za tuto pomoc vyžaduje nemalé 
oběti. Zájem Německa o tento středomoř-
ský stát je zcela logický, především vzhle-
dem k dlouhodobým vzájemným vztahům, 
které mají dlouhou historii. A právě pro-
blematika poválečných bilaterálních vzta-
hů obou států stojí v centru pozornosti 
historičky Kateřiny Králové. Práce vychází 
z autorčiny disertace a Králová nad jejím 
napsáním strávila několik let, kdy muse-
la probádat relevantní archivní materiály 
ukryté v německých, řeckých, amerických 
a anglických archivech, čímž získala solid-
ní základ pro podání komplexního obrazu 
dané problematiky. Autorka ovládá novo-
řecký jazyk, což jí otevírá cestu k lepšímu 
porozumění složitosti poválečného vývoje 
Řecka. 

Králová se snaží zodpovědět klíčovou 
otázku, zda a jakým způsobem se řecká spo-
lečnost i tamní politické strany vypořádaly 
s pozůstatky nacistické okupace za druhé 
světové války, která Řecku přinesla nejen 
nespočetné útrapy a hrůzy, ale také kola-
borantství a pokřivení lidských charak-
terů. S tím souvisí druhá otázka, na niž 
autorka hledá odpověď: Jak se podařilo 
vyřešit problém (ne)potrestání válečných 
zločinců z řad Němců a jejich řeckých 
přisluhovačů? Králová se pokouší objas-
nit obě otázky z několika úhlů pohledu: 
z politického, sociokulturního, ekonomic-
kého a právního hlediska, a to v širokém 
časovém rámci od skončení druhé světové 
války až do dnešních dnů. V této souvislosti 
je na místě poznámka, že téma potrestání 
válečných zločinů stojí i nadále v centru 
pozornosti, jak nás o tom přesvědčují stále 
probíhající nebo v nedávných letech skon-
čená soudní řízení, v nichž na jedné straně 
stojí řecké oběti jako žalobci a na straně 
druhé němečtí váleční zločinci jako žalova-
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ní. Není tudíž od věci přimenout si mnohé 
peripetie související s úsilím o potrestání 
válečných zločinců na pozadí vnitropoli-
tického a společenského vývoje v dalších 
zemích, které také zažily nacistickou oku-
paci. Z pohledu koncepce knihy je jistě zá-
služné, že se autorka (ač není profesionální 
právničkou) zabývá také právními otázkami 
řecko-německých vztahů. Přestože je toto 
téma velmi citlivé a vytváří ve vzájemných 
vztazích obou zemí jeden z dosud nevyřeše-
ných problémů, nestojí v centru pozornosti 
téměř žádného badatele. Proto je zvláště 
potěšitelné, že se k tomuto problému vy-
jadřuje právě česká historička, a to velmi 
pregnantně a hlavně čtivým způsobem, díky 
čemuž je výsledný text dobře srozumitelný 
i v těch pasážích, které se věnují složitým 
a spletitým právním otázkám.

Králová rozvrhla svou práci do pěti ne-
stejně dlouhých kapitol. V první nejdříve 
přibližuje vývoj řecko-německých vztahů 
v předvečer druhé světové války, aby se 
následně obšírně věnovala německé oku-
paci Řecka. V centru její pozornosti stojí 
vnitropolitický vývoj, který se nesl ve zna-
mení střídání loutkových vlád a především 
všudypřítomné kolaborace politiků a poli-
tických dobrodruhů, ale i civilního obyva-
telstva. Stranou nezůstává ani problematika 
systematického ničení infrastruktury země 
a hospodářského vykořisťování, na němž se 
kromě Němců podíleli také četní místní ko-
laboranti. Dostává se i na zodpovězení otáz-
ky, jakým způsobem se okupace projevila 
v osudech řecké společnosti, která zažívala 
několikeré vlny teroru, vyhlazování celých 
skupin obyvatelstva, preventivní i odvetné 
akce za sabotáže a odboj. Králová rovněž 
zkoumá často smutné osudy řeckých Židů, 
kteří nebyli ušetřeni rozsáhlého a systema-
tického holocaustu.

Bezprostřední poválečná situace Řecka 
je námětem druhé kapitoly. Kateřina Krá-
lová přináší pohled na vývoj od německé 
okupace do vypuknutí občanské války, 
která měla pro celou zemi ničivé důsledky, 
měla obrovský vliv na vnitřní i vnější po-
litiku Řecka a s jejímiž ozvěnami se řecká 
společnost musí i nadále vyrovnávat. Další 
pasáže přibližují vytvoření právního rámce 
pro stíhání řeckých kolaborantů a válečných 
zločinců jako nutnou podmínku pro pová-

lečné uspořádání Řecka, bezprostřední re-
konstrukci země (projekt UNRRA), pomoc 
mezinárodních humanitárních organizací, 
obnovu židovské komunity a zapojení obětí 
okupace do poválečné společnosti.

Nejzásadnější sdělení přinášejí třetí, 
čtvrtá a pátá kapitola, které se věnují práv-
nímu rámci procesu vyrovnávání se Řec-
ka s vlastní minulostí. Stranou nezůstává 
potrestání válečných nacistických zločinců 
včetně jejich stíhání nejen v samotném 
Řecku, ale i v Německu a přiblížení této 
problematiky na několika konkrétních pří-
padech (Max Merten), které dobře ilustrují 
rozdílný dobový přístup řecké a německé 
justice k těmto kauzám. Uvedené případy 
přitom výrazným způsobem ovlivnily vzá-
jemné politické vztahy obou zemí, stejně 
jako vnitropolitický vývoj Řecka. Důležitou 
součást textu tvoří vylíčení problematiky 
poválečného odškodnění, které bylo zalo-
ženo na přijatých mezinárodních dohodách 
a dohodách o reparacích Německa Řecku. 
S tím rovněž souvisí otázka odškodnění 
obětí holocaustu a vůbec všech obětí na-
cistického okupačního režimu především 
ze strany nevládních iniciativ, které však 
již nemohlo být beze zbytku realizováno, 
protože do těchto jednání naplno vstoupila 
počínající studená válka, rozdělující Evro-
pu na Východ a Západ. Závěrečná kapitola 
se věnuje perspektivám řecko-německého 
vyrovnání po znovusjednocení Německa 
a změně přístupu k této otázce po skončení 
studené války, stejně jako změně dosavad-
ních vzájemných vztahů, které však i nadále 
poznamenává stín minulosti. 

Práce je opatřena zajímavým dopro-
vodným fotografickým materiálem pochá-
zejícím z řeckých a německých archivů, ne-
chybí rozsáhlý poznámkový aparát, anglické 
resumé a obsáhlý jmenný rejstřík. Uznání si 
zaslouží i nakladatelství Karolinum za pečli-
vou redakční práci. Studii Kateřiny Králové 
lze s ohledem na pojednávané téma i pou-
žitou metodologii hodnotit jako výjimečné 
dílo, a to nejen v kontextu české, ale také 
zahraniční historiografie. Svým zaměřením 
přesahuje rámec problematiky vztahů dvou 
zemí, a lze ji tak doporučit jako vhodný 
vzor pro zkoumání uvedené problematiky 
na příkladech dalších zemí a jejich vzájem-
ných vztahů. Radek Slabotínský 
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Marita K r a u s s  (ed.): Integrationen: 
Vertriebene in den deutschen Ländern 
nach 1945
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2008, 
224 s., ISBN 978-3-525-36757-5

Téma integrace vysídlených Němců 
v Německu je v české historiografii ještě 
mladé. Nicméně v německém prostředí 
prošlo již dlouhou diskuzí i řadou proměn. 
Tato kniha je výsledkem stejnojmenné vě-
decké konference, která se konala u příle-
žitosti výstavy Flucht, Vertreibung, Integrati-
on. V osmi kapitolách zde autoři rozebírají 
politiku integrace jednotlivých spolkových 
zemí a okupačních mocí. 

V úvodní kapitole se editorka Marita 
Krauss zabývá hlavními otázkami a tezemi, 
které se skrývají pod celým pojmem integra-
ce. Zdůrazňuje, že je nutné vidět události 
odsunu z celkového hlediska migrací 20. sto-
letí. Také připomíná, že neexistoval jediný či 
jednotný způsob integrace. Pravděpodobný 
úspěch integrace v Německu spočíval mimo 
jiné také v rozdílném přístupu k ní. Zásadní 
otázkou, k níž se vrací většina badatelů, jsou 
osudy dětí přistěhovalců. Další sledovanou 
skutečností je, že mezi vysídlenými osobami 
byly hlavně ženy a děti, zkoumá se tedy kon-
tinuita životních rolí nebo jejich proměna. 
Posledním velkým tématem jsou vzpomínky 
a jejich proměna při generační výměně. To 
vše autorka ve svém výzkumu zahrnuje, při-
čemž se zaměřuje hlavně na oblast Bavorska. 

Arnd Bauerkämper se v následující ka-
pitole věnuje asimilační politice a integrační 
dynamice v sovětské okupační zóně a poz-
ději v NDR. Zdejší režim jakoukoliv zmínku 
o uprchlících nebo vysídlencích potlačoval, 
jejich následné migrace a integrační proces se 
odrážely v německé historiografii maximálně 
nepřímo. Historikové z NDR navíc dlouho 
vycházeli z přesvědčení o bezproblémové 
integraci „přesídlenců“, z nichž se rychle 
stali noví občané. Toto uvažování je podle 
autora nutné srovnat s výzkumem integrace 
v západních okupačních zónách, o což také 
ve své studii usiloval. 

Na příkladu Hesenska a Rýnské Falce 
ilustruje přístup k integraci francouzské oku-
pační moci Rolf Messerschmidt. Připomíná, 
jak výzkum již v 50. a 60. letech ukázal, že 
v zemích, kam přišli vysídlení Němci, ne-
bylo místo pro přání návratu. Ve své studii 

rozvíjí autor mnoho témat, která považuje 
za důležitá pro úspěšnou integraci. Věnuje 
se mj. spolkovým aktivitám, náboženským 
aspektům či politické angažovanosti. 

V podobném duchu se nesou i další 
části knihy, v nichž jsou rozebírána témata 
rozdílnosti integrace na venkově a ve městě 
(Dolní Sasko a Hamburg), v zemědělských 
a industriálních oblastech (Sasko a Mek-
lenbursko – Přední Pomořansko) a na-
konec i rozdíly v přístupu „rozdvojeného 
Německa“. Kromě jmenovaných historiků 
přispěli do publikace svými články také Mi-
chael Schwarz, Bernhard Parisius, Andreas 
Thüsing a Dagmar Kift. 

Kniha ukazuje rozmanitost přístupů 
k otázce integrace vysídlených Němců 
a snaží se pokrýt území celého dnešního 
Německa. Nabízí čtenářům možnost zá-
kladního seznámení s tímto tématem, ale 
také bližšího poznání jednotlivých aspektů 
uvedeného jevu.  Ludmila Tomášková

Pavel V a n ě k  (ed.): Ochrana státní 
hranice 1948–1955 
Brno, Technické muzeum v Brně 2013 (Acta 
Musei Technici Brunensis, sv. 3.), 142 s., ISBN 
978-80-86413-84-6

Ochrana státní hranice byla jednou 
z důležitých priorit komunistického reži-
mu v bývalém Československu. Její střeže-
ní bezpečnostními složkami začalo nabývat 
na významu bezprostředně po únorovém 
komunistickém převratu v roce 1948, k je-
jímu úplnému uzavření zejména z jižního 
a západního směru, tedy ze strany sousedící 
s Rakouskem a s Německou spolkovou re-
publikou (částečně i s Německou demokra-
tickou republikou) došlo za pomoci ženij-
ně technických překážek v první polovině 
padesátých let. A právě střežení českoslo-
venské státní hranice a problematika, která 
s touto otázkou souvisí, je náplní kolektivní 
monografie s prozaickým názvem Ochrana 
státní hranice 1948–1955. Idea zachytit toto 
závažné téma také v tištěné podobě se zro-
dila v květnu 2011, kdy se Technické mu-
zeum v Brně stalo místem setkání účastníků 
stejnojmenného odborného semináře.

Kniha je rozdělena do čtyř tematicky 
spolu souvisejících bloků, z nichž první, 
nazvaný Střežení státní hranice 1948–1955, 
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zahajuje studie Martina Pulce z Úřadu doku-
mentace a vyšetřování zločinů komunismu. 
Autor se zamýšlí nad stavem a vypovídací 
hodnotou archivních materiálů, které evidují 
osoby usmrcené při pokusu o přechod státní 
hranice. Pulec zdůrazňuje, že tyto archiválie 
lze využít i pro dokumentaci způsobů stře-
žení státní hranice v daném období, upo-
zorňuje však i na mnohá úskalí spojená se 
studiem těchto materiálů. Prokop Tomek 
z Vojenského historického ústavu Praha se 
v navazujícím příspěvku věnuje osudům čes-
koslovenských občanů spolupracujících se 
západními zpravodajskými službami a způso-
bům, jak tito kurýři přecházeli státní hranice. 
Autor konstatuje, že problematika vztahu 
západních zpravodajských služeb ke ko-
munistickému Československu je prozatím 
málo probádanou kapitolou poválečných 
dějin. Zdůrazňuje, že skupinu kurýrů tvořili 
převážně profesionálové částečně vyškolení 
a vycvičení na Západě, kteří pravidelně pře-
cházeli státní hranici. Jednalo se většinou 
o osoby mladého či mladšího věku, které 
byly ochotny riskovat svůj život a vydávat 
se na nebezpečné mise do své bývalé vlasti. 
Státní hranici kurýři přecházeli sami pěšky, 
někdy však byli na území republiky vysa-
zováni letadly. Pro ostrahu státní hranice 
nepředstavovali tito lidé žádné opravdo-
vé nebezpečí. Ivo Pejčoch z Vojenského 
historického ústavu Praha ve svém článku 
připomíná, že do služeb západních zpravo-
dajských služeb se dávali i příslušníci česko-
slovenských ozbrojených sil. V roli kurýrů 
překračovali státní hranici, aby pak dále 
ve vnitrozemí plnili zadané zpravodajské 
úkoly. V případě jejich dopadení je čekalo 
mnohaleté vězení, v některých případech 
i smrt, jak Pejčoch dokládá např. na životním 
příběhu vojína Ladislava Lindnera, poprave-
ného v roce 1950. Vznikem a vývojem Du-
najské Pohraniční stráže se zabývá soukromý 
badatel Josef Šolc z Kroměříže. Připomíná, 
že řeka Dunaj se po osvobození opět stala 
státní hranicí a zároveň řekou mezinárodní 
plavby. Těžiště ochrany představovaly přede-
vším břehy a hladina řeky. Ochranu přitom 
zabezpečovaly říční čluny, pohraniční hlídky 
a ženijně technická zařízení. Vývoj střežení 
tohoto úseku státní hranice byl dotvořen 
v průběhu roku 1954, kdy vznikla samo-
statná Dunajská pohraniční stráž.

Tomáš Slavík z Archivu bezpečnost-
ních složek Brno-Kanice se věnuje jednot-
livým typům ženijně technických zařízení 
používaných v prostoru střežení části jižní 
hranice s Rakouskem u 15. českobudějovic-
ké pohraniční brigády. Tato zařízení (drá-
těné zátarasy, nástražná osvětlovadla, miny, 
signální stěny, překopy ad.), která začala 
být budována v průběhu roku 1951, slou-
žila jako podpůrná pomoc pohraničníkům. 
Jejich údržba, která probíhala většinou své-
pomocí, však byla velmi náročná a finanč-
ně nákladná. Organizace Pohraniční stráže 
na Karlovarsku v první polovině 50. let je 
náplní studie Pavla Vaňka. Z praporu Pohra-
niční stráže SNB Karlovy Vary vznikly dvě 
pohraniční brigády – chebská a karlovarská, 
které však od počátku trpěly mnoha nedo-
statky. Chybělo jim odpovídající technické 
vybavení, výstroj a výzbroj, jako velký pro-
blém byl pociťován i nedostatek specialistů. 
Také v severních Čechách prošla ochrana 
státní hranice bouřlivým vývojem, jak o tom 
čtenáře informuje Zdeněk Dragoun z Tech-
nické univerzity Liberec. Kontrolu tohoto 
úseku státní hranice převzala v roce 1952 
od bezpečnostních složek SNB Pohraniční 
stráž. Autor uvádí, že ochrana státní hrani-
ce, stejně jako podpůrná pomoc ve formě 
ženijně technického zařízení, se v severních 
Čechách lišila od jiných míst (zvláště od ob-
lastí sousedících s Rakouskem a západním 
Německem). Kroniky jako nedílnou součást 
života jednotek Pohraniční stráže charakte-
rizuje soukromý badatel Luděk Kozlovský 
z Brna. Ve svém příspěvku čtenáře blíže 
seznamuje s kronikou pohraniční roty Dolní 
Dvořiště.

Druhý blok se věnuje vývoji Pohranič-
ní stráže a ostatních bezpečnostních složek 
od poloviny 40. let a v první polovině 50. let 
20. století. Josef Vávra z Archivu bezpeč-
nostních složek Brno-Kanice se ve svém 
příspěvku soustřeďuje na výcviková stře-
diska a školy Sboru národní bezpečnosti 
a na následné uplatnění frekventantů těchto 
škol při ostraze státní hranice. První výcvi-
ková střediska vznikla již na počátku června 
1945 a další vlna jejich zakládání pak přišla 
na podzim 1945. Od počátku byli frekven-
tanti těchto škol nasazováni k ochraně hra-
nic a pohraničních oblastí proti narušitelům 
ze strany odsunutých německých obyvatel 
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a zúčastnili se také bojových akcí proti ban-
derovcům. Zapojování škol a výcvikových 
středisek do systému ostrahy státní hranice 
skončilo v roce 1951, kdy další péči o bez-
pečnost hranice převzaly vojenské jednot-
ky. Z hlavního tématu publikace poněkud 
vybočuje jinak velmi zajímavý článek Fran-
tiška Bártíka z Hornického muzea Příbram, 
který přibližuje problematiku zajištění 
ostrahy nápravně pracovního tábora Vojna 
Vnitřní stráží ministerstva vnitra v letech 
1954–1961. Na několika konkrétních pří-
kladech přibližuje autor útěky odsouzených 
a následná bezpečnostní opatření a akce, 
které měly vést k dopadení uprchlých věz-
ňů. Neméně zajímavý příspěvek přináší 
Václav Šmidrkal z Vojenského historické-
ho ústavu Praha, který popisuje spolupráci 
mezi Pohraniční stráží a Československým 
armádním filmem. Hlavní náplní produkce 
Čs. armádního filmu byly krátkometrážní 
filmy většinou propagandistického charak-
teru, výcvikové filmy určené pro příslušní-
ky Pohraniční stráže (měly tajný charakter) 
a hrané filmy s pohraniční tematikou. Jak 
autor zdůrazňuje, v 50. letech splynul rozdíl 
mezi hraným a dokumentárním filmem – 
výrazové prvky byly velmi podobné, skuteč-
nost se často střídala s fikcí a pravda s vě-
domou lží. Film měl v té době především 
vyučovat masy pracujícího lidu, a zvyšovat 
tak jeho bdělost a ostražitost. Proto je těžké 
pracovat s filmem jako s archivním doku-
mentem a nesnadná je i jeho interpretace.

Třetí blok s názvem Obyvatelstvo v po-
hraničí otevírá Eugenie Trützschler von 
Falkenstein ze Stiftung Ettenberg Weimar, 
která svou pozornost zaměřila na formy 
spolupráce ozbrojených složek Německé 
demokratické republiky a Českosloven-
ska na státních hranicích. Na několika 
příkladech přesvědčivě dokládá, že tato 
oblast kooperace obou sousedních států 
rozhodně nebyla skoupá na dramatické 
události. Jan Edl ze Státního okresního 
archivu Tachov se zaměřuje na systém 
ochrany státní hranice v úseku okresu Ta-
chov v letech 1948–1949. Ochranu přitom 
ve sledovaném období zajišťovaly finanční 
stráž, pohraniční útvary SNB, stanice SNB 
a vojenské jednotky. Všechny uvedené bez-
pečnostní složky posílaly svým nadřízeným 
zprávy o situaci na hranicích, jež dnes tvoří 

důležitou součást dochovaných archivních 
materiálů. V uvedených letech docházelo 
k častému nelegálnímu přechodu hranic 
především ze strany neodsunutých Něm-
ců. Ožehavé téma zemědělského osídlování 
pohraničí západních Čech v knize prezen-
tuje odborný pracovník Státního okresního 
archivu Beroun Jiří Topinka. Připomíná, 
že první vlny skutečných osídlenců přišly 
na toto území na podzim roku 1945, do té 
doby se jednalo převážně o lidi, kteří se 
především snažili využít nepřehlednou 
poválečnou situaci k vlastnímu obohacení 
na úkor do té doby zde žijícího německého 
obyvatelstva. Život nových osídlenců v po-
hraničí se však v mnoha ohledech neubíral 
takovým směrem, jak si sami představo-
vali. Konflikty mezi jednotlivými skupi-
nami obyvatelstva byly téměř na denním 
pořádku, stejně jako nízká kvalita života, 
nedostatečná infrastruktura, chybějící so-
ciální zázemí a kulturní vyžití. Někteří lidé 
nenaplněná očekávání a osobní zklamání 
zaháněli nadměrnou konzumací alkoho-
lu, což s sebou přinášelo další problémy. 
Také započatá kolektivizace zemědělství 
nepostupovala takovým tempem, jak si její 
zastánci představovali. Nově založená jed-
notná zemědělská družstva trpěla mnoha 
neduhy, což v konečném důsledku vedlo 
k jejich převzetí státními statky. Zánikem 
obcí v tzv. pohraničním a zakázaném pásmu 
po únoru 1948 se zabývá David Kovařík 
z brněnské pobočky Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i. Demoliční akce se 
prováděly především na hranicích se zá-
padním Německem a Rakouskem, na in-
tenzitě tento proces nabral po komunistic-
kém převzetí moci v únoru 1948. Problém 
vyvstal s opuštěnými obcemi, osadami 
i jednotlivými objekty, které se nacházely 
v tzv. zakázaném pásmu, zřízeném v roce 
1951. Demolice řídilo ministerstvo vnitra, 
na průběh vlastních prací dohlížely jed-
notlivé místní národní výbory. Demoliční 
práce a následné odklízení trosek domů 
neprobíhaly vždy v souladu s plánem, pro-
blémem se stávala nekvalitně odvedená 
práce, odcizení stavebního materiálu, neod-
klizení celého bouraného objektu či falešná 
hlášení o demolici. Následující příspěvek 
z pera Jiřího Petráše z Jihočeského muzea 
v Českých Budějovicích se věnuje osudům 
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obyvatel malé pohraniční jihočeské obce 
Rapšach (součást Vitorazska) po skončení 
druhé světové války, kdy došlo k masivní-
mu odchodu obyvatel německé národnosti 
z uvedené obce. Ve středu autorovy pozor-
nosti stojí události z května 1953. Tehdy se 
uskutečnila vysídlovací akce nespolehlivých 
a státně spolehlivých osob – nespolehlivé 
osoby dostaly seznam obcí, kam se mohly 
vystěhovat, státně spolehlivé osoby mohly 
zůstat v blízkém okolí. Celá akce se neo-
bešla bez problémů, hlavně vystěhovávaní 
ji považovali za obrovskou nespravedlnost, 
se kterou se nechtěli smířit. Jiří Mikulka 
z Archivu bezpečnostních složek Brno-Ka-
nice pojednal o incidentu z 30. října 1949, 
jenž se odehrál v bezprostřední blízkosti 
státní hranice u obce Hrádek (okres Mi-
kulov) mezi skupinou myslivců a dvěma 
sovětskými důstojníky, které myslivci omy-
lem pokládali za narušitele státní hranice, 
proto použili zbraň a jednoho z důstojníků 
postřelili. I když postřelený důstojník nežá-
dal potrestání, československé bezpečnostní 
orgány zahájily podrobné a pečlivé vyšetřo-
vání, na jehož konci stály vazba a obvinění 
všech nešťastných myslivců. Následný soud 
v Mikulově, který proběhl v dubnu 1950, 
obžalované osvobodil. Třetí blok zakonču-
je příspěvek soukromého badatele Viléma 
Fránka ze Křtin, který se věnuje přechodo-
vému kanálu Hlohovec – Úvaly, jenž vedl 
na rakouské území. Přechody organizovali 
křesťansky orientovaní odpůrci komunistic-
kého režimu, kteří byli po svém odhalení 
v několika procesech odsouzeni k vysokým 
trestům odnětí svobody.

V posledním bloku, nazvaném Mu-
zejní expozice a edukační aktivity k ochraně 
státní hranice, se nejdříve otevírá prostor 
pro příspěvek Martina Kostlána a Michala 
Šrůtka z Archivu bezpečnostních složek 
Praha, kteří spolu s dalšími kolegy proved-

li průzkum fyzického stavu dochovaných 
archivních materiálů ve fondech Pohraniční 
stráže. Zatímco uložení spisů v depozitáři 
v Kanicích je podle autorů vyhovující, jejich 
uložení v samotných archivních kartonech 
v mnoha případech nevyhovuje a fyzický 
stav archiválií vykazuje větší či menší me-
chanické či chemické poškození. Václav 
Rutar z Muzea Policie ČR Praha přibližuje 
historii a výstavní činnost bývalého Muzea 
Pohraniční stráže, které bylo předchůd-
cem dnešního Muzea Policie ČR. K jeho 
vzniku došlo v roce 1963, v 70. letech 
se přeměnilo na Muzeum SNB. Muzeum 
a v něm konané výstavy i stálé expozice 
měly především propagandistický charakter 
a také prezentace sbírkových předmětů se 
značně odlišovala od dnešních výstavních 
aktivit. Marek Výborný z Gymnázia Pardu-
bice na závěr publikace seznamuje čtenáře 
s projektem Příběhy bezpráví, který je určen 
pro žáky základních a studenty středních 
škol. Tento projekt věnující se pováleč-
ným československým dějinám je založen 
na dokumentárních filmech s průvodním 
slovem pamětníka či odborného historika. 
Jedna sada těchto dokumentů se jmenuje 
Za železnou oponou a přináší mj. informace 
o střežení státní hranice. 

Editorům monografie se podařilo 
v jednotlivých příspěvcích naplnit stano-
vený cíl, tj. obohatit dosavadní zkušenosti 
z této oblasti o nové poznatky a poopravit 
některé dosud tradované omyly. Za velký 
klad lze považovat různorodost příspěvků, 
která dává vyniknout interdisciplinárnímu 
charakteru publikace, a to i přes poznám-
ku v úvodu, že ne všechny texty naplňují 
charakter vědecké práce, ale „vzhledem k ob-
sahové náplni […] jsou částí celkové mozaiky 
vykreslující situaci na státní hranici na počát-
ku studené války“ (s. 6).

  Radek Slabotínský
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Robert Š i m ů n e k  (ed.): Historický atlas měst České republiky, 
svazek č. 25 – Mikulov
Praha, Historický ústav Akademie věd ČR, 2012, 1 atlas (34 s., 47 mapových 
listů a XXIII s. doprovodného textu k mapám), ISBN 978-80-7286-198-9

Dvacátý pátý svazek Historického atlasu měst je věnován klenotu 
jižní Moravy – Mikulovu. Toto rezidenční město Lichtenštejnů a posléze 
Ditrichštejnů, za nichž zažilo období největší slávy, se zařadilo k moravským 
a slezským městům Jihlavě, Opavě, Tišnovu, Třebíči, jejichž atlasy již byly 
publikovány, zamýšleno je zpracování atlasu Zlína. Mikulovský atlas je 
výsledkem projektu Grantové agentury ČR č. 404/09/0897.

Autorský kolektiv ve složení Dobromila Brichtová, Václav Hortvík, 
Darja Kocábová, Jaroslav Klenovský, Miroslav Koudela, Petr Kubín, Mi-
lada Rigasová, Eva Semotánová, Robert Šimůnek a Ludislava Šuláková 
odvedl standardně kvalitní práci. Textová část atlasu, která podává dějiny 
města Mikulova od pravěku do počátku 21. století, se zaměřuje především 
na urbanistický vývoj, jehož výklad se může opírat již o středověké prame-
ny (lichtenštejnský urbář z roku 1414). Důležitá etapa nejen stavebního 
vývoje Mikulova nastala po příchodu Ditrichštejnů (jejich majetkem je 
město od roku 1575) a dnešní ráz vtiskl městu především kardinál Fran-
tišek z Ditrichštejna († 1636). Pozornost je věnována také zámeckému 
areálu a mikulovské židovské obci, jež byla svého času nejvýznamnějším 
židovským sídlištěm Moravy. Textová část, doplněná četnými fotografiemi, 
plánky a nákresy, vychází z úrovně znalostí dějin města v době vzniku atlasu. 
Shodou okolností krátce po atlasu vyšly monografické dějiny Mikulova (Mi-
roslav Svoboda a kol.: Mikulov. Historie, kultura, lidé. Praha, Nakladatelství 
Lidové noviny 2013), jež v některých ohledech posouvají naše poznání 
dále. Nebylo však úkolem autorů atlasu sepsat vyčerpávající dějiny města.

Z logiky věci tvoří jádro atlasu 47 mapových listů, které obsahují 
celkem 90 reprodukcí map, plánů a dalšího obrazového materiálu (vedu-
ty, dobová vyobrazení, fotografie, pohlednice apod.). Trochu matoucí je, 
že číslování map začíná až trojkou. Reprodukovány jsou mapy od konce 
17. století (č. 6 a 7 – mapy mikulovského panství 1672, 1675), z obecných 
map je nejstarší výřez z Müllerovy mapy Moravy z roku 1716 (mapa č. 3). 
Následují mapy a plánky města včetně plánů Židovského města, zámku, 
cenné jsou také doklady ditrichštejnské krajinářské činnosti, například 
plány zahrad na ostrově rybníku Portz (Nový rybník), z nichž dnes nic 
nezůstalo. Mapovou část uzavírá územní plán města Mikulova z roku 
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2011 (mapový list 27, mapa č. 41). Zbývající mapové listy jsou věnovány 
obrazovému materiálu, jako např. letecké snímky Mikulova z let 1938, 
1952, 1976, 1990 a 2009 (mapové listy 28–32), velmi zajímavé jsou také 
rekonstrukční mapy porovnávající stav v 18. a 21. století. Hodnotná jsou 
dobová vyobrazení Mikulova počínaje 17. století, kde jsou kromě vedut 
zastoupeny také votivní obraz či střelecký terč. Předposlední mapový list 
zobrazuje panoramatickou fotografii města z doby kolem roku 1900 a po-
slední reprodukuje 12 dobových pohlednic.

Autorům mikulovského svazku Historického atlasu měst se podařilo 
shromáždit hodnotný soubor materiálů, které dokumentují vývoj města 
od 17. století do současnosti. Je jen škoda, že nebyly zařazeny výřezy star-
ších map s vyobrazením Mikulova (např. Orteliova mapa Germánie 1570, 
Fabriciova mapa Moravy datovaná do roku 1573), z našeho hlediska je 
však velmi zajímavá mapa Moravy, jejímž autorem je David Custos a jež 
je datována přibližně do roku 1627. Na této mapě je totiž moravsko-ra-
kouská zemská hranice vyznačena tak, že Mikulov s okolím, ale například 
i Lednice, náležejí do Dolních Rakous. Podobně s Mikulovem zacházejí 
i mapy Rakous, jejichž vznik můžeme klást do 16. a 17. století, například 
jedna z verzí mapy Arcivévodství rakouského od Wolfganga Lazia († 1565) 
opět zahrnuje Mikulov do Dolních Rakous a kromě toho tato rytina přináší 
téměř realistické zobrazení Pavlovských vrchů. Rovněž mapa Rakous již 
zmíněného Davida Custoda vytištěná v roce 1648 má zřetelnou zemskou 
hranici, jež klade Mikulov do Rakous. Pro toho, kdo zná dějiny Mikulova, 
nemusí být fakt, že současníci toto město mylně umístili do sousední země, 
překvapující.

Zájemcům ze zahraničí je pak atlas zpřístupněn prostřednictvím 
překladů seznamů vyobrazení a map do angličtiny a němčiny, textová část 
má obsáhlá resumé v obou uvedených jazycích. A právě německý text je 
příležitostí k zamyšlení nad tím, jak s tímto jazykem zacházet v historických 
publikacích. Na tento problém autora recenze upozornil dr. Helmut Teufel.

Například v popisce pod fotografií č. 22 (s. 12 textové části, s. II 
seznamu vyobrazení a map) totiž čteme: „Pohled na Mikulov a Svatý kope-
ček z Kozího vrchu“, v německém překladu (s. IX, Abb. Nr. 22) pak čteme 
„Blick auf Nikolsburg und den Heiligen Berg vom Ziegenberg“. Obdobný text 
je u obr. 71 (s. 34 a s. III a X). Na první pohled je vše v pořádku. Ovšem, 
bude-li zvídavý germanofonní čtenář hledat „Ziegenberg“ v reproduko-
vaných mapách, nic takového nenajde. V mapách ale zachycen je, avšak 
pod názvem „Gaisberg“! Vysvětlení bychom snad mohli najít v německém 
resumé (s. XV), kde je uvedeno: „…am Ziegenberg (auch Gaisberg, Geisberg, 
heutzutage Kozí hrádek)…“ Dalo by se namítnout, že vlastně o nic nejde, 
protože německé slovo die Geiß má rovněž význam koza, stejně jako die 
Ziege. Označení „Ziegenberg“ však vzniklo v moderní době mechanickým 
překladem českého označení „Kozí vrch“ do němčiny. V minulosti nebylo 
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nikdy užíváno, v pramenech vždy najdeme název „Gaisberg“ v jeho různých 
grafických podobách. Je to doklad ztráty historické paměti, kdy po válce 
dosídlené české obyvatelstvo Mikulova pozbylo povědomí o původních 
pomístních názvech. Nesprávný německý novotvar by však Historický 
atlas užívat neměl, i vzhledem k tomu, že Mikulov byl až do roku 1945 
německý a česká toponyma zde do této doby prakticky neexistovala. Nic 
na tom nemění skutečnost, že (nesprávný) název „Ziegenberg“ při popisu 
Mikulova ve svých cizojazyčných verzích užívají české turistické weby 
a internetové stránky mikulovských komerčních subjektů.

Zmíněný text na s. XV pak vnáší do mikulovských toponym další 
zmatek. Tvrdí totiž, že onen „Ziegenberg“, tedy „Gaisberg“ se dnes jmenu-
je „Kozí hrádek“. Ano, v současném Mikulově nalezneme ulici Kozí Hrá-
dek (pak by slovo Hrádek mělo být psáno s velkým písmenem). To však 
asi míněno nebylo. Kozí Hrádek se také jmenuje pozdně gotická věž, která 
stojí na vyvýšenině, která se v češtině označuje jako „Kozí vrch“. Označení 
„Kozí Hrádek“ by se tedy mělo vztahovat na zmíněnou věž, „Kozí vrch“ 
na geologický útvar (v němčině je to vyjádřeno slovy die Burg – hrad, 
der Berg – hora, vrch). Ale i v českém textu atlasu je patrně oběma pojmy 
(Kozí Hrádek, zde ovšem psáno „hrádek“, a Kozí vrch) míněno totéž, 
tedy geologický útvar, potom není divu, že v německé popisce k obrázku 
42 (s. XI, Abb. Nr. 84) nacházíme další novotvar „Ziegenburg“. Zmíněná 
fortifikační stavba se však německy jmenovala „Pulverturm“ (přeloženo 
do češtiny Prašná věž, od toho, že ve věži byla prachárna). Nejenom že 
návod pro správný překlad názvů do němčiny přináší jedna z reproduko-
vaných pohlednic, na které je napsáno „Pulverturm am Gaisberg“ (mapový 
list č. 47, obr. 91b), název „Pulverturm“ zmiňuje i samo německé resumé 
(s. XV). Užívání těchto toponym atlasem v němčině i v češtině je zkrátka 
zmatečné.

Nejednotnost nacházíme při užívání dalších místních jmen, příkladem 
budiž český název „Horní kamenný řádek“ v německém textu (str. IX, Abb. 
Nr. 15a), přičemž existuje i historický německý název „Obere Steinzeille“. 
Oproti tomu poválečné pojmenování „Husova (ulice)“, které německý 
ekvivalent nemá, je jednou v německém textu uvedeno jako „Husova-
-Gasse“ (s. IX, Abb. Nr. 28 – zde by však mělo být dodáno „heutige“, tedy 
dnešní, protože koncem 19. století se ulice jmenovala jinak), podruhé pak 
„Husova-Straße“ (s. IX, Abb. Nr. 55). Přitom příklad lepšího zacházení 
s dobovými a současnými toponymy bychom mohli nalézt tamtéž u obrázku 
47: „Quergasse (A.-Mucha-Straße)“ (s. IX, Abb. Nr. 47).

Tento rozbor německého textu a německých toponym by se mohl zdát 
jako zbytečně podrobný. Historický atlas by však měl přispívat k poznání 
historie nejen svou mapovou částí (což plní skvěle), ale i svou textovou 
částí. Nutná je tedy pečlivější redakční práce s toponymy nejen v české 
verzi, ale i v překladech do jiných jazyků (angličtina zde byla ponechána 
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stranou). Obzvláště naléhavá je tato potřeba v případě sídel, které mají 
historickou síť německých toponym, což je u nás případ drtivé většiny měst.

Samotná mikulovská toponyma, především porovnání jejich předvá-
lečného a poválečného vývoje jsou nepochybně námětem na podrobnou 
onomastickou studii. A na závěr ještě jeden námět pro redakci Historického 
atlasu: Pokud dosud nebyl publikován jinde, tomuto podniku by slušel 
„uličník“, tedy přehled historických i současných názvů ulic v obou jejich 
jazykových verzích, doplněný případně o hydronyma, oronyma a hodony-
ma, např. přehled názvů místních tratí by byl velmi záslužný. Sestavením 
takového „uličníku“ by redakce patrně předešla výše uvedeným topony-
mickým nedopatřením. Ve zmíněné monografii Mikulova z roku 2013 byl 
publikován pouze přehled názvů mikulovských ulic, takže na tomto poli 
v případě Mikulova jistě zbývá ještě dost práce. Pavel Kocman

*

Miroslav S v o b o d a  a kol.: Mikulov
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2013, 
450 s. + 16 s. barevné přílohy, ISBN 978-
80-7422-252-7

Když editor knihy v úvodu prohlašuje, 
že čtenáři dostávají do rukou „první seriózní 
pokus o česky psané dějiny města Mikulova“, 
nijak nepřehání. Ač jedno z nejzajímavějších 
měst Moravy, neměl Mikulov dosud velké 
štěstí na své dějepisce. Předkládaná práce 
se svou koncepcí mírně vymyká ostatních 
svazkům řady Dějiny měst, kterou vydává 
NLN. Pozornost je zde vedle dějinného 
vývoje města věnována také přírodním po-
měrům, závěrem pak přicházejí čtyři tema-
tické kapitoly, které se zabývají otázkami 
se vztahem ke starším dějinám Mikulova: 
místní židovskou obcí, novokřtěnci v období 
reformace, kardinálem Františkem Dietrich-
steinem a nakonec vývojem kulturní krajiny 
Mikulovska. Důležitou pomůcku pro čtenáře 
představuje seznam mikulovských ulic, nechy-
bí seznam zkratek, obsáhlý soupis pramenů 
a literatury, seznam vyobrazení a rejstříky 
včetně věcného. Výklad je chvályhodně do-
provázen poznámkami, které i přes snahu 
o úspornost zabírají přes padesát stran, oce-
nit musíme též bohatý obrazový doprovod 
včetně rekonstrukcí urbanistické podoby 
města a barevných příloh.

Na kapitolách pojednávajících o histo-
rii Mikulova od středověku do roku 1989 

se podílelo osm autorů, z nichž čtyři sepsa-
li rozsáhlejší části textu. Miroslav Svoboda 
pojednal o dějinách města od prvních pí-
semných zpráv do konce liechtensteinské-
ho panství, Pavel Kocman o druhé půli 16. 
a 17. století a poté o mikulovských Židech, 
Milan Řepa psal o Mikulovu v druhé půli 
19. století a za první republiky a Tomáš 
Dvořák pojednal nejednoduché období 
1938–1989. Autorkami jednotlivých kapitol 
o dějinách 18. a prvé poloviny 19. století 
jsou Kamila Svobodová a Dobromila Brich-
tová, mikulovské novokřtěnce přiblížil Jiří 
Pajer a osobnost kardinála Dietrichsteina 
ve výstižné zkratce představil Tomáš Parma. 
Slouží ke cti redakci knihy, že se podařilo 
udržet vcelku jednotný ráz kapitol, sluší se 
ještě zmínit autory částí krajinářských, pří-
rodovědných a prehistorických: jsou jimi 
Antonín Přichystal, Jiří Matuška, Petr Kubín 
a Alena Salašová, zmíněný rejstřík ulic se-
stavila archivářka Darja Kocábová.

V autorském kolektivu se šťastně pro-
pojili znalci místních poměrů se zástupci 
akademických institucí. Výsledný text je 
postaven na rozsáhlé heuristice a daří se 
mu vyhýbat tak častému „letopiseckému“ 
výčtu zjištěných jednotlivin, naopak usiluje 
o vsazení mikulovské situace do obecnější-
ho kontextu. Celkové podání mikulovských 
dějin tak přes občasné nevyrovnanosti na-
bízí zdařilý obraz, čtivý a přitom objevný. 
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Coby medievista musím ocenit Svobodo-
vo zvládnutí komplikovaných středově-
kých poměrů, coby nespecialista na dějiny 
20. století Dvořákovu snahu o konceptua-
lizaci poměrů v Mikulově v komunistickém 
období, jakkoli je patrné, že materiálu bylo 
více, než se dalo v době vyměřené práci 
na knize zvládnout. Mnoho nových po-
znatků je uloženo i v Kocmanově výkladu 
o mikulovských Židech. Stručně shrnuto: 
Mikulov patří mezi dějinami měst, které 
v poslední době vyšly, k těm, jež mohou 
sloužit jako inspirace pro další podobné 
pokusy. Tomáš Borovský

Karol B í l e k :  Malé dějiny Sobo
tecka. Příroda, osobnosti, data, události. 
Díl 2. Od roku 1850
Sobotka, Město Sobotka 2013, 200 s., ISBN 
978-80-260-5391-0

Na rozdíl od prvního dílu Malých dějin 
Sobotecka z roku 2008, k jehož sepsání spojil 
síly malý kolektiv autorů, se zpracování dru-
hého svazku ujal samojediný archivář a his-
torik Karol Bílek, pracovník Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví 
v Praze, který ostatně práce na prvním dílu 
vedl. Jeho záliba v regionální historii je pří-
kladná, výsledky dlouhodobě mimořádné. 
Z nedávných počinů připomeňme alespoň 
objevnou knihu Archivář František Dvor-
ský a Sobotka z roku 2010 (viz ČMM 130, 
2011, s. 384–385). Město Sobotka ocenilo 
Bílkův všeobecně uznávaný přínos kulturní, 
badatelský a organizátorský 22. února roku 
2014, právě u příležitosti křtu recenzované 
knížky, sympatickým a významným aktem 
– udělením čestného občanství. 

Druhý díl Malých dějin Sobotecka se vy-
značuje podobnou vnitřní strukturou jako 
svazek první. Zachovává si současně jeho 
velkou přednost – přehlednost a faktogra-
fické bohatství, které je skutečně udivují-
cí. Jen ten, kdo má představu o množství 
existujících pramenů, si dovede představit 
vpravdě mravenčí práci, která za celkem 
útlou knihou stojí. Karol Bílek příznačně 
věnuje svou publikaci kronikářům So-
botecka a Dolnobousovska, ať již vedou 
kroniky obecní, farní, spolkové, závodní 
či soukromé, a konečně také všem lidem, 
kteří píší vzpomínky. Bez těchto archiválií 

(a také bez korespondence a dalších ego-
dokumentů) by skutečně byly regionální 
dějiny ochuzeny. Bílek ostatně sám v letech 
1965–1974 vedl kroniku města Sobotky 
(srov. s. 89 a 178 anotované práce). Ve své 
badatelské práci výše zmíněných pramenů 
(spolu s prameny úředními) hojně využí-
vá. Přehled pramenů a literatury uvedený 
v 1. dílu publikace obohatil v současném 
svazku autor o doplňky, zachycující další 
knihy, drobné tisky, výroční zprávy i články 
v periodikách i publikacích neperiodických. 

Pro svůj výklad nezvolil Karol Bílek 
v přítomném svazku nakonec linii chro-
nologickou, ale knihu rozčlenil na věcné 
kapitoly, pokrývající jednotlivé oblasti spo-
lečenského života. To považuji za šťastnou 
volbu, knize dodala na plastičnosti a logic-
ké provázanosti. Chronologické hledisko 
se uplatnilo až uvnitř jednotlivých kapitol, 
v nichž zpravidla vykrystalizovaly přiro-
zené mezníky v podobě roků 1918, 1945 
a 1989. Rozhled vzdělaného archiváře 
a znalce osvědčil Karol Bílek v kapitolách 
věnovaných správnímu a politickému vývoji 
regionu. Tyto pasáže nesou ve výrazné míře 
otisk „velkých“ dějin, který ale nechybí ani 
jinde, například v kapitolách věnovaných 
hospodářskému vývoji Sobotecka a dějinám 
výstavby v této oblasti. 

Vlastní těžiště knihy můžeme vidět 
v pasážích věnovaných kultuře a spole-
čenskému životu, vývoji školství, ochraně 
památek či náboženskému životu kraje. 
Zde všude Karol Bílek zřetelně osvědčuje 
svou suverénní znalost místních reálií. In-
spirativní jsou například pasáže věnované 
spolkům nebo osvětové činnosti. Velmi za-
jímavá je kapitola popisující fenomén ro-
dácké tradice, tolik typický pro Sobotecko. 
Potřebné penzum informací přinášejí části 
knihy věnované zdravotnictví a sociální 
péči, turistice, tělovýchově a sportu a také 
zajištění bezpečnosti regionu (v posledně 
uvedené oblasti píše autor na prvním mís-
tě o hasičských spolcích). V knize nechybí 
ani kapitola věnovaná událostem, které se 
obvykle objevovaly v „černé kronice“, tedy 
přírodním katastrofám a jiným tragickým 
událostem.

Plnohodnotnou součást knihy předsta-
vuje kvalitní, velmi vhodně vybraná obra-
zová příloha. Značnou informační hodnotu 
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mají přehledové přílohy. Na prvním místě 
stojí soupis okresních úředníků, soudců 
a soudních úředníků, berních úředníků, 
představitelů a úředníků okresního zastu-
pitelstva a okresního výboru, notářů a advo-
kátů. V závěru tohoto přehledu upozorňuje 
autor na osobnosti, které dosáhly význam-
ného postavení ve státní správě, soudnictví, 
samosprávě a policii. Čtenář dále v knize 
nalezne seznam starostů a předsedů míst-
ních národních výborů, ředitelů a učitelů 
škol (u posledně uvedených jde pochopi-
telně pouze o výběr) a v neposlední řadě 
obecních kronikářů. Následuje přehled 
sborů dobrovolných hasičů (se základní-

mi údaji o nich), počtů obyvatel a domů 
v jednotlivých obcích a konečně i čestných 
občanů města Sobotky. 

Knížka Karola Bílka úspěšně navazuje 
na tradici regionální historie a vlastivědné 
práce, jistě se stane užitečnou a inspira-
tivní příručkou pro historiky, archiváře či 
muzejní pracovníky. S chutí si ji ale určitě 
prolistují i běžní zájemci o dějiny kraje, kte-
ré třeba bude jen zajímat, který hostinec 
lidé nazývali Pivní sanatorium či Jokoha-
ma (odpověď naleznou na s. 51). Čtenáři 
se již mohou těšit na třetí díl Malých dějin 
Sobotecka, který přinese slovník osobností 
regionu.  Jiří Křesťan
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Kronika

Die Generationenforschung. Perspektiven und Grenzen der Methode 
für die historische Forschung des langen 20. Jahrhunderts

Historické ústavy salcburské univerzity Parise-Lodrona a brněnské 
Masarykovy univerzity uspořádaly ve spolupráci s Katedrou historie Ost-
ravské univerzity dne 4. dubna v Salcburku workshop „Generační bádání. 
Perspektivy a limity metody pro výzkum dějin dlouhého 20. století“. Jed-
nacími jazyky byly němčina a angličtina.

Jak v průběhu jednání několikrát zaznělo, pojem generace je dnes 
na základě klasické studie Karla Mannheima nejčastěji definován jako 
skupina osob, které v důsledku svých věkově typických zážitků formulují 
vlastní vnímání světa a veřejných problémů, a vymezují se tak vůči starší 
generaci. Dnes se nevychází z toho, že každý jedinec musí být zákonitě 
členem určité generace, nýbrž z toho, že se generace, na rozdíl od věkových 
kohort, vytvářejí až během procesů komunikace. Poněkud jiné dělení rozli-
šuje mezi genealogickou perspektivou, jež pojímá generace jako řetěz členů 
téhož rodokmenu, respektive historicko-fenomenologickou perspektivou, 
jež vnímá generace jako historicky jedinečné fenomény, neboť specifické 
historické události formují různé jedince podobným způsobem.

Workshop se zaměřil především na posledně jmenované, tj. širší („ne-
biologické“) pojetí generace a v rámci toho hlavně na otázku, nakolik lze 
generační metodu účinně použít nejen při analýze dílčích společenských 
skupin (např. podnikatelstva, umělců či představitelů politických stran a prou-
dů), ale i při analýze alespoň dílčích segmentů celospolečenského vývoje. 
Nejblíže k jádru věci mělo podle mého názoru pět příspěvků. Dva z nich 
se pokusily akcentovat generační metodu šířeji. Sociolog Michael Corsten 
(Hildesheim) hovořil ve svém úvodním příspěvku o tendenci k provokativ-
nímu zevšeobecňování společenských problémů na generace. Ewald Hiebl 
(Salzburg) pojal evropské události roku 1968 jako generační konflikt, přičemž 
generaci 1968 vnímal jako synchronní i diachronní. Hovořil o globalizaci 
této generace vlivem televize jako nastupujícího média. Oproti tomu ome-
zení na dílčí segmenty a přitom konkrétní aplikace generační metody se 
držely zejména tři příspěvky. Lukáš Fasora (Brno) pojednal o generačním 
konfliktu v dějinách sociální demokracie v českých zemích okolo roku 1920, 
přičemž shledal relativně častou korelaci mezi věkovými kohortami a gene-
račními prožitky. Jiří Hanuš (Brno) se pokusil s pomocí generační metody 
charakterizovat osudy českých katolických kněží ve 20. století. Petr Popelka 
(Ostrava) pohovořil o generacích ve středoevropském rodinném podnikání 
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před I. světovou válkou a v rámci toho zmínil poslední zahraniční výzkumy, 
které relativizují platnost tradičního trojgeneračního modelu podnikatelstva 
(příklady rodinných firem, které úspěšně přetrvaly po mnoho generací). 

U dalších příspěvků (celkem šesti) bylo patrné, že autoři nevyšli při 
jejich koncipování z generační metody, nýbrž se spíše zamysleli nad tím, zda 
a jak lze její pojmosloví aplikovat na pole vlastního odborného zájmu. S po-
jmem generace tak nutně operovali volněji, avšak ne nezajímavě. Ke slyšení 
tak byla např. analýza deníku dospívající dcery německého pastora na Slo-
vensku 1939–1943 jako svědectví o vlivu národněsocialistické ideologie 
na mladou generaci (Hanns Haas, Salzburg), tematika generační výměny 
jako faktoru vývoje „sudetoněmeckých“ sociálních věd v českých zemích 
1900–1945 (Jiří Němec), anebo problematika mezigenerační kontinuity či 
diskontinuity technické inteligence na Ostravsku (Hana Šústková, Ostrava).

Diskuse byla německým způsobem vydatná a tu a tam už stejným 
způsobem zdlouhavá. Akci zakončilo příjemné posezení v restauraci v srdci 
Salcburku, jen několik desítek metrů od dómu a Mozartovy sochy.

Zájemci o metodu generačního přístupu mohou již nyní sáhnout 
po čerstvé studii Lukáše Fasory.1 Na jaře příštího roku vyjde na základě 
rozšířených verzí příspěvků z workshopu publikace. Vzhledem k tomu, že 
generace v širším pojetí, které organizátoři workshopu upřednostňovali, je 
pojmem identity vztahující se na specifické projevy myšlení, pocitů a jed-
nání, bude zajímavé sledovat, jaké stanovisko publikace zaujme ke kritice 
používání pojmu „identita“ ve společenských vědách, s níž přišli někteří 
američtí autoři.2  Pavel Kladiwa

VIII. pardubické bienále: Město & válka
Ve dnech 24. a 25. dubna 2014 se v prostorách pardubického zám-

ku uskutečnilo v pořadí již osmé pardubické bienále, pořádané Ústavem 
historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Zastřešujícím 
tématem letošního setkání se stala problematika vztahu města a války 
v dějinách. Pardubická bienále si kladou za cíl vytvořit diskusní platformu 
pro co nejširší okruh badatelů, zaměřujících se na různá historická období, 
tematické specializace i metodologické postupy. Tento záměr splnilo i le-
tošní setkání, a tak se v Pardubicích sešlo 34 aktivních referujících. Obsáhlý 
program byl proto organizátory rozdělen do řady tematických bloků, které 
nadto probíhaly ve dvou paralelních sekcích. 

1 F a s o r a ,  Lukáš: Metoda generačního přístupu (na příkladu socialistické mládeže 
v letech 1900–1920). In: Hlavačka, Milan – Řepa, Milan (edd.): X. sjezd českých historiků, 
sv. II. Ostrava 2013, s. 137–150. Viz též ČMM 131, 2012, s. 295–316.
2 Např. B r u b a k e r ,  Rogers – C o o p e r ,  Frederick: Beyond „identity“. Theory 
and Society 29, 2000, s. 1–47; B r u b a k e r ,  Rogers: Ethnizität ohne Gruppen. Hamburg 
2007.
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První jednací den otevřely bloky Obraz války v textu a paměti a Město, 
válka a sociální problematika. V rámci prvního jmenovaného bloku vystou-
pil nejprve Zdeněk Hojda, který se s erudicí sobě vlastní zamyslel nad 
propagandistickým využitím vítězství nad Königsmarkovým švédským 
vojskem a vznikem nikoliv jednoho, ale celé řady historických mýtů odrá-
žejících zkušenost a především potřeby různých skupin, které se v bojích 
o Prahu v roce 1648 angažovaly. Na Zdeňka Hojdu navázal Jan Ivanega. 
Ten představil důsledky válek o rakouské dědictví pro obyvatele Hluboké 
s důrazem na poněkud paradoxní rovinu poválečné obnovy jako impulsu 
pro mecenát knížete ze Schwarzenbergu. Následně referující Jiří Štaif se 
ve svém promyšleném příspěvku zaměřil na reflexi revoluce roku 1848 
v románech Karla Sabiny, aby se na tomto základě zamyslel nad městem 
(konkrétně Prahou a Vídní) jako dějištěm revoluce, tedy svým způsobem 
válečnou zónou. Jako poslední se v tomto bloku ujal slova Josef Šrámek, 
který přiblížil obraz pruské armády, jak jej zachytili ve svých vzpomínkách 
měšťané Německého Brodu, Trutnova, Náchoda a Poličky.

Paralelní blok byl zatím věnován tématu Město, válka a sociální pro-
blematika. Debatu otevřela Michaela Hrubá s příspěvkem seznamujícím 
s výpovědní hodnotou inventářů pozůstalostí a kšaftů pro studium vztahu 
raně novověkého měšťanstva k držení zbraní a podobě městských zbroj-
nic. Jan Kilián poté pojednal o spolupráci a zapojení armády do života 
městského společenství v době třicetileté války a snažil se odpovědět 
na otázku, zda byl voják měšťany vždy a všude vnímán jako cizorodý 
nepřátelský element. Stejného časového rámce se přidržel také Vilém 
Zábranský, jehož tématem se stala migrace do pražských měst a jejich 
proměna studovaná ve světle výpovědi knih měšťanských práv. Blok za-
končilo vystoupení Jiřího Slavíka, věnované problematice tereziánských 
a josefínských bastionových pevností a podobám koexistence civilního 
a vojenského obyvatelstva. Námětem dalších vystoupení se již staly obě 
světové války 20. století. Milan Hlavačka nejprve fundovaně postihl 
problematiku fungování samosprávy, zásobování a výživy obyvatelstva 
ve městech v letech 1914–1918 se zřetelem k vlivu každodenní nejistoty 
na životní styl a proměnu občanské loajality. Na vystoupení Milana Hla-
vačky navázala Milena Lenderová s referátem zaměřeným na dosud spíše 
opomíjenou otázku studia dětství za první světové války. Lenderová pře-
destřela několik možných úhlů pohledu, s jejichž pomocí lze téma ucho-
pit: skrze výchovu k vlastenectví či rakouské identitě, proměnu školních 
festivit, pracovní nasazení dětí či reflexi života za války samotnými dětmi. 
Martina Halířová na toto téma úzce navázala s problematikou sociální 
péče o děti a mládež v době první světové války, René Novotný závěrem 
představil podobu dětství za Protektorátu Čechy a Morava na příkladu 
Pardubic s důrazem na sociální, zdravotní, hygienické, školské i politické 
aspekty života pod hákovým křížem. 
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Další blok zaštítilo téma Obrazy války v každodennosti. Úvodní slovo 
pronesl Jan Stejskal, který auditoriu představil cestovní deník camaldul-
ského řeholníka a význačného humanisty Ambrogia Traversariho, jenž 
v něm zachytil své postřehy z let 1431–1435. V deníkových zápiscích se 
Stejskal soustředil na obrazy navštívených měst i soudobých válečných 
konfliktů, Traversari si totiž všímal nejen vlastních vojenských operací, 
ale stal se také bystrým pozorovatelem ekonomických důsledků váleč-
ného dění. V 15. století setrval i Petr Čornej, který svým vystoupením 
potvrdil, že je erudovaným znalcem dějin husitské Prahy, když nastínil 
proměnu pozice pražských měst na politické scéně Českého království 
s důrazem na postižení každodenního života během válečných časů. Vít 
Vlnas se následně v příspěvku Rituál masakru aneb barokní dobývání měs-
ta zaměřil na problematiku dobývání opevněných měst v 17. a 18. sto-
letí, ovšem nejen po stránce vojenskohistorické, ale také v širokých kul-
turněhistorických souvislostech dobového myšlení, propagandy i umění. 
Marie Macková se závěrem zaměřila na vnímání vzdálené války v 19. sto-
letí v městském prostředí s důrazem na různé situace, kdy civilní oby-
vatelé přicházeli do styku s vojskem. Mária Fedorčáková obrátila svou 
pozornost ke starším dějinám a přednesla příspěvek, v němž vykreslila 
na příkladu dějin města Bardejova rozmach zbojnictví v 15. století 
a problémy, které tento fenomén pro královské město přinášel. Gabriela 
Dudeková detailně analyzovala typy proměn v každodenním životě měs-
ta Prešova za první světové války. Jan Němeček vystoupil s referátem 
na téma Pardubice za nacistické okupace, v němž se pokusil přiblížit, jak 
nacistická vláda ovlivnila život ve městě v oblasti politické, ekonomické 
i kulturní a jak se tento život v letech 1939–1945 vyvíjel. U doby druhé 
světové války zůstal i poslední přednášející bloku Ladislav Kudrna, který 
představil život v anglických městech na základě zkušeností spojenec-
kých vojáků.

Poslední blok prvního dne pak byl věnován tématu Město, válka 
a hospodářské aspekty. František Šebek úvodem podal přehled sítě, typologie 
a sociálního a hospodářského vývoje měst historického Chrudimska za tři-
cetileté války s důrazem na Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl 
a Poličku. Na Šebkův příspěvek organicky navázali Tereza Siglová a Jiří 
Hofman. Tereza Siglová se analyticky zaměřila na otázku zadlužení měste-
ček pardubického panství za třicetileté války a na proces jejich poválečné 
obnovy, Jiří Hofman předestřel auditoriu úvahu o majetkových poměrech 
ve východočeských věnných městech za třicetileté války na základě analýzy 
záznamů o prodejích a koupích movitého i nemovitého majetku. Jan Ivanov 
zakončil první jednací den příspěvkem sumarizujícím ekonomické důsledky 
prusko-rakouské války roku 1866 pro města Trutnov, Dvůr Králové nad 
Labem, Jaroměř a Náchod, přičemž věnoval pozornost i schopnosti těchto 
měst vyrovnat se s těmito důsledky.
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Druhý den jednání zahájily opět dva paralelní bloky. První byl věnován 
tématu Město a válka: mocenskopolitické aspekty. Jednání otevřel Petr Vorel 
s příspěvkem na téma vztahu habsburských panovníků a českých i říšských 
měst za šmalkadské války. Peter Fedorčák navázal referátem přibližujícím 
kulturní, náboženský a mocenský zápas o Košice v letech 1604–1711 
a peripetie jezuitské misie ve městě i v širším regionu. Tomáš Sterneck ana-
lyzoval politické, správní a vojenské dění v Českých Budějovicích v letech 
stavovského povstání 1618–1620. Josef Hrdlička představil na příkladu 
Jindřichova Hradce a Viléma Slavaty strategie, jež šlechta uplatňovala při 
ochraně svých měst v době třicetileté války. Romana Kmochová pak detailně 
představila válečný prožitek obyvatel města Slaný za třicetileté války a vliv 
válečných událostí na správu města.

Druhý paralelní blok druhého jednacího dne se nesl ve znamení téma-
tu Město, válka a národnostní otázka. Vystoupila zde nejprve Zuzana Poláčko-
vá s příspěvkem o životě české a slovenské menšiny ve Vídni v době první 
světové války. Bohužel nezazněl ohlášený referát Jiřího Šmerala, který měl 
přiblížit napjaté události v Moravské Třebové dne 29. listopadu 1918, kdy 
v uvedeném městě došlo ke střetu mezi místním německým obyvatelstvem 
a československou armádou. Toto téma ze spíše opomíjeného regionu je 
nepochybně zajímavé, lze proto snad doufat, že se psaná podoba příspěvku 
objeví v konferenčním sborníku. Česko-německým vztahům se věnovala 
také Teresa Babková, jež pojednala o dopadech osvobození Jihlavska 
na jaře roku 1945 na místní německé obyvatelstvo s důrazem na úlohu 
armády a ozbrojených složek a jejich podíl na represích. Blok zakončilo 
vystoupení Lubomíra Neničky nastiňující proměny správního uspořádání 
Ostravy po roce 1941 v kontextu válečných událostí a okupace s ohledem 
na dopady těchto změn na české obyvatelstvo.

Závěrečný blok nazvaný Město a válka v umění a kultuře přinesl čtyři 
vystoupení. Pavel Panoch představil odraz války, příměří a míru v renesanč-
ní a barokní emblematice na konkrétním příkladu šlechtických rezidencí 
16. a 17. století. Iveta Coufalová se věnovala strategiím mocenské repre-
zentace saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného za Velké severní 
války na příkladu rezidencí v Drážďanech a Varšavě. Vítězslav Prchal se 
zabýval sebereflexí a propagandou v zápase o prestiž mezi raně novověkým 
Brnem a Olomoucí, v němž obě města hledala argumenty a protiargumenty 
ve švédské okupaci Olomouce v letech 1642–1650 a v pruském obléhání 
téhož města roku 1758. Setkání zakončil příspěvek Jiřího Škabrady, který 
vykročil poněkud jiným směrem než příspěvky předcházející, neboť autor 
nastínil vývoj a trendy památkové péče ve městech a vykreslil je jako zásahy, 
které se často mnoho nelišily od válečného ničení města.

Letošní pardubické bienále lze označit za zdařilé. Setkání bylo 
naplněno dělným duchem a příjemnou atmosférou, zazněla tu celá řada 
inspirativních příspěvků, diskuse byla často bouřlivá, vždy však korektní. 
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S ohledem na bohatý program je třeba vyzvednout roli moderátorů, kteří 
drželi otěže jednání pevně v rukou, takže nedocházelo k překročení ča-
sového harmonogramu. Kladem bylo setkání několika generací badatelů, 
a tedy i různých přístupů k historii, tradiční výhodou pardubických bienálí 
je i záměrně co nejobecněji formulované téma, které otevírá prostor pro 
velmi pestrý obsah konferenčního jednání. Letošní téma přitom pokládám 
za obzvláště důležité. V odborných kruzích se již delší čas kriticky diskutuje 
o stavu domácí vojenské historiografie, která je vykreslována jako výrazně 
metodicky i tematicky zaostávající badatelská oblast, která přežívá na okraji 
zájmu historiků. Pardubické bienále ukázalo, že skutečnost není tak tristní, 
neboť pro nemalý počet badatelů válka zjevně představuje zajímavou ob-
last studia. Ne však v tradičním chápání jako přehled jednotlivých tažení, 
vítězství, porážek či vývoje výzbroje a výstroje, ale jako kulturněhistorický 
fenomén v širokém slova smyslu. Na tomto poli zatím dominuje epocha 
raného novověku (patrně ne náhodou patřila mezi nejfrekventovanější 
válečná střetnutí třicetiletá válka), ale i jinak se očividně začíná blýskat 
na lepší časy. Nezbývá tak než se těšit na tištěné verze přednesených refe-
rátů, které budou publikovány pod hlavičkou časopisu Theatrum historiae.

Josef Šrámek 

Dějiny venkova v českých zemích 18.–20. století: Historiografie, me
tody, problémy

Ve dnech 13.–14. června 2014 se v Muzeu východních Čech v Hradci 
Králové konala konference nazvaná Dějiny venkova v českých zemích 18.–20. 
století: Historiografie, metody, problémy. Akce, jíž se zúčastnili kromě českých 
badatelů také historici ze Slovenska, byla pořádána hradeckým muzeem 
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofic-
kou fakultou Univerzity Hradec Králové, Národním muzeem, Moravským 
zemským muzeem a Slezským zemským muzeem.

Konference ideově navázala na tradiční uherskohradišťské agraristické 
konference. Jejím cílem bylo zmapování dosavadního stavu poznání české 
a německé venkovské společnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zatím-
co dřívější uherskohradišťská jednání se nesla především ve znamení zájmu 
o oblast politického agrarismu posledních sta let a zejména dějin agrární 
strany, cílem hradecké konference bylo rozšířit badatelské pole na venkov 
jako takový, a to poměrně obsáhle od raného novověku do současnosti, 
zaměřit pozornost na metody, kterými je toto téma zkoumáno, a všimnout si 
metodologických inovací, jež přináší studium venkova z hlediska kulturních 
dějin, historické antropologie, historické sociologie ad. 

Konferenční zasedání bylo rozděleno do čtyř bloků. První se věnoval 
historiografii dějin venkova v českých zemích, druhý metodám a problé-
mům dějin venkova. Třetí blok se široce tematicky zaměřil na prameny, 
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archivy, muzea a knihovny a poslední se týkal témat dějin venkova a venkov-
ského lidu. Příspěvky chronologicky pokryly nejen období 18. až 20. století, 
ale zazněly zde i některé referáty věnující se 16. a 17. století. 

V bloku zaměřeném na historiografii dějin venkova bylo předneseno 
několik příspěvků, které se mimo jiné zmínily o možnosti najít inspiraci pro 
bádání o venkově v zahraničí. Eduard Maur se ve svém referátu věnoval 
přínosu historické demografie po roce 1989 k dějinám českého venkova 
především v období raného novověku. Upozornil na některé zahraniční 
projekty disponujících obrovskými rozpočty, jež jsou rozvíjeny ve Velké 
Británii např. univerzitou v Essexu, a zmínil také některé zahraniční bada-
tele, jež se dlouhodobě věnují dějinám českého venkova raného novověku 
ve Velké Británii (Sheilagh Ogilvie, Jeremy Edwards, Alexander Klein) či 
v Rakousku (Dana Štefanová, Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer ad.). 
Maur upozornil také na to, že pohled historické demografie se rozšiřuje 
na dějiny rodiny a domácnosti a již dlouho se neomezuje pouze na sle-
dování porodnosti, sňatečnosti a úmrtnosti, ale obohacuje se o přístupy 
používané v mikrohistorii či historické antropologii. Základem ale přesto 
stále zůstává pečlivá a často únavná a zdlouhavá práce s prameny. Na nut-
nost pečlivých a detailních výzkumů zaměřených na zpracování několika 
lokalit v rámci jednoho panství upozornil také Jaroslav Čechura. Josef 
Grulich poté představil některé přístupy ke studiu dějin migrací a obsáhleji 
se zmínil o teoriích migrací a jejich reflexi v české historiografii. Bronislav 
Chocholáč se věnoval bádání o moravském venkově v posledních 25 le-
tech, přičemž přiblížil nejen práce „čistě“ historické, ale také ty, které jsou 
zaměřeny spíše etnograficky či archeologicky. Upozornil na proud bádání 
zabývající se finančním hospodařením poddaných, který částečně navazuje 
na tradici studia cen, mezd a měny rozvíjeného v 60. letech především 
v Brně. Dále se zmínil o výzkumu některých specifických vrstev venkovské 
společnosti – svobodníků a portášů.

Další příspěvky se věnovaly oblasti politického agrarismu posledních 
sta let, a to zejména historiografii dějin české či československé agrární 
strany, jiné se zaměřily na bádání o dějinách venkova z pohledu sociologie. 
Jana Burešová se zabývala historiografií aktuálního a až téměř módního 
tématu kolektivizace zemědělství. Kristýna Kaucká shrnula bádání o šlech-
tickém velkostatku v letech 1848–1948, v němž se prolínalo studium dějin 
venkova s dějinami šlechty a také s právními dějinami (to se týká zejména 
výzkumů zaměřených na poválečné období).

Zajímavý příspěvek přednesl Jiří Škabrada, který se zaměřil na mož-
nost studia dějin venkova z pohledu památkáře a stavebního historika. 
Na příkladu stavebněhistorických průzkumů několika objektů ze severo-
východních Čech ukázal na možnosti vzájemně obohacující spolupráce 
stavebního historika, archiváře a dendrochronologa při studiu dějin objektů 
a jejich stavebního vývoje. Podobné problematice se věnoval také Marek 
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Krejčí s příspěvkem o památkové ochraně venkovských sakrálních a pro-
fánních staveb; referující se zmínil i o možnosti ochrany těchto objektů 
prostřednictvím jejich přesunu na jiné místo.

Nacionální téma ve svých příspěvcích reflektovali Jiří Woitsch  
a Jitka Balcarová. Woitsch se zaměřil na etnografické studium venkovské 
společnosti v oblasti Šumavy a Balcarová se zabývala rolí německých spolků 
v nacionalizaci venkova v pohraničních oblastech českých zemí. Na studium 
venkovského lidu z pohledu historické demografie se zaměřila Alexandra 
Šikulová, která si všimla hlavně možností, jež při studiu přirozené měny 
obyvatelstva poskytuje anonymní excerpce dat z matrik. Josef Šrámek 
následně přestavil reflexi válečných událostí roku 1866 venkovským oby-
vatelstvem jako téma nacházející se na pomezí venkovských, vojenských 
a sociálních dějin. 

Na konferenci zaznělo několik příspěvků věnujících se sociálním 
a hospodářským dějinám raného novověku. Pavel Pumpr představil základní 
aspekty života obyvatel třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, 
jež byly spojeny s provozem místních farností. Soustředil se na vzájemné 
interakce venkovských farníků a jejich faráře, ovlivňované nejen snahou 
kněze o usměrňování života poddaných (i sám farář se mohl stát objektem 
disciplinace ze strany svých farníků), ale také ekonomickými skutečnostmi, 
a připomenul otázku aktivního zapojení venkovanů do správy záležitostí 
vlastní farnosti, resp. kostela. Tereza Siglová pohovořila o možnostech 
využití sirotčích knih pro sledování finančního hospodaření domácností 
v několika poddanských městečkách pardubického panství a zaměřila se 
především na úvěrové transakce a možnost sledování zadlužení domácností 
ve 2. polovině 16. století a v 17. století. Jaroslav Dibelka věnoval svou po-
zornost využití pramenů trestněprávní provenience, a to především výsle-
chových protokolů, v bádání o dějinách venkova. Vycházel přitom zejména 
ze studia obranných strategií poddaných obviněných na panství Třeboň. 
Podobným směrem byl zaměřen také příspěvek Markéty Skořepové, který 
se vztahoval k tématu dějin rodiny v 19. století a zabýval se ovdověním 
a osiřením. Skořepová si více všimla osudu alespoň polovičních sirotků 
do 21 let věku, jichž bylo ve společnosti 19. století stále značné množství.

V bloku nazvaném „muzea, archivy, knihovny“ referoval Jan Pohu-
nek o problémech spojených s prezentací všedního života na venkově, jež 
bylo a je potřeba řešit v souvislosti s dlouhodobou výstavou příznačně 
nazvanou Venkov, která byla nedávno otevřena v Národopisném muzeu 
v Praze. Výstava se snaží návštěvníky interaktivně seznámit s každoden-
ností českého, moravského a slezského venkova ve druhé polovině 19. 
a na počátku 20. století.

Dva příspěvky se zaměřily na možnosti využití některých archivních 
fondů pro studium dějin venkova. Helena Pochobradská upozornila na do-
kumenty, které je možné najít ve fondech státních statků a které obsahují 
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řadu informací o chodu těchto institucí. V těchto souborech se nachází 
velké množství nejrůznějších účetních pramenů dokumentujících hlavně 
plánované hospodaření ve 2. polovině 20. století. Pavel Dufek z Národní-
ho archivu v Praze upozornil na větší množství fondů uložených v našem 
centrálním archivu, z nichž je možné čerpat při bádání o dějinách venkova 
a zemědělství.

Několik příspěvků se zaměřilo na vybrané prameny, jež je možné 
využít při studiu dějin venkova. Jednalo se především o tradičně využí-
vané obecní kroniky (Jaroslav Čmejrek – Jan Čopík) a pak spíše osobní 
kroniky z přelomu 18. a 19. století (Miroslav Svoboda). Kamila Svobodová 
upozornila na možnost využití vceňovacích operátů stabilního katastru 
pro bádání o proměnách zemědělské produkce a obhospodařování půdy 
a zejména o vývoji konkrétních venkovských lokalit.

Hradecká konference ukázala šíři přístupů ke studiu dějin venkova 
v českých zemích a také to, že zvolené téma oslovuje badatele všech věko-
vých kategorií a různého zaměření od historiků věnujících se hospodářským 
a sociálním dějinám, přes stavební historiky a památkáře až po etnografy. 
Zazněly zde příspěvky sledující téma z různých úhlů pohledu a prostřed-
nictvím rozmanitých typů pramenů. Ukázalo se také, jaký vliv mají na sou-
časnou historiografii přístupy spjaté se studiem kultury v nejširším smyslu 
slova.  Tereza Siglová

Konference American Ethnicity and East European Immigration
Ve dnech 16. až 18. června 2014 se v Krakově uskutečnila mezinárod-

ní konference věnovaná přistěhovalectví do Spojených států se zvláštním 
ohledem na migranty pocházející z oblasti východní Evropy. Výborně 
zorganizované a zajištěné vědecké setkání pořádal Institute of American 
Studies and Polish Diaspora při Jagellonské univerzitě ve spolupráci s ně-
kolika dalšími institucemi (Polska Akademia Umiejętności, Immigration and 
Ethnic History Society, Polish American Historical Association, americký 
konzulát v Krakově a město Krakov). 

Jak je na poli migračních studií zvykem, akademické zaměření 
účastníků bylo pestré – kromě historiků šlo o sociology, lingvisty či 
literární vědce. Největší část badatelů pocházela ze Spojených států 
amerických a z Polska, ale zastoupeno bylo rovněž Maďarsko, Německo, 
Španělsko a Česká republika. Už vzhledem ke složení účastníků není 
překvapivé, že konferenci dominovala polsko-americká problematika, 
zvláště současné polské přistěhovalectví. Do této oblasti směřovaly pří-
spěvky Anny Mazurkiewicz, Anny Sosnowské-Jordanovské a Anny Fiń. 
Neal Pease mluvil na příkladu amerických Poláků o sportu jako nástroji 
jejich akulturace do americké společnosti během 20. století. Mary Erd-
mans analyzovala problematické soužití současné portorikánské a polské 
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minority v New Britain v Connecticutu. Další skupina účastníků se zabý-
vala vzájemnými interakcemi mezi různými přistěhovaleckými menšinami 
ve starším období, především v 19. století. Walter Kamhoefner přiblížil 
v mnoha ohledech úzké soužití slovanských přistěhovalců s Němci v Te-
xasu a na americkém Středozápadě; Marek Vlha hovořil o krizi slovanské 
myšlenky mezi americkými Čechy a o jejich vztazích s Poláky a Rusy. 
Česko-polským vztahům v Chicagu byl věnován referát Dominica Pacygy, 
bohužel přečtený za autorovy nepřítomnosti. 

K silně zastoupeným tématům patřilo vytváření autostereotypů a hete-
rostereotypů. Oscar Alvares Gila zkoumal zobrazování Basků v americkém 
filmu; Istvan Kordel Vida se zabýval obrazem „Hunkies“, tedy maďarských 
imigrantů. Steve Diner analyzoval negativní image a nelehké postavení 
univerzitních studentů z řad přistěhovaleckých minorit v dekádách kolem 
přelomu 19. a 20. století. James Pula vystoupil s následně značně diskuto-
vaným příspěvkem, v němž vyslovil názor, že legislativní úpravy z 60. let 
směřující ke zrovnoprávnění černošské populace v USA vedly paralelně 
k zahrnování různých etnických minorit do rámce „privilegovaného“ bílé-
ho obyvatelstva, což zproblematizovalo snahy jejich příslušníků o soudní 
nápravu v případě diskriminace. 

Další soubor příspěvků tvořily literárněvědné a jazykovědné referáty. 
Kristina-Monika Hinneburg představila posuny v divadelních inscenacích 
Lessingovy hry Moudrý Nathan na půdě USA, odrážející mimo jiné do-
bový politický vývoj a holocaust. Balázs Venkovits se zabýval americkými 
cestopisy a deníky blízkého druha Lajose Kossutha, Grażyna Kozaczka 
hovořila o románech polsko-amerických autorek nejmladší generace a Tom 
Napierkowski analyzoval příklad žánru „creative non-fiction“. Suzanne 
Marie Sinke přiblížila unikátní soubor dopisů vídeňské židovské rodiny 
roztržené druhou světovou válkou a její komunikační strategie. Eva Ecker-
tová hovořila o akulturaci texaských Čechů a jejích projevech v dopisech, 
tisku a náhrobních kamenech.

Nechyběly ani šířeji vymezené referáty. Tobias Brinkmann upozornil 
na význam nestátních aktérů migračních procesů na přelomu 19. a 20. sto-
letí, Hasia Diner představila fenomén židovských podomních obchodníků, 
který se týkal obrovských území včetně Jižní a Severní Ameriky. Graham 
Hodges zase zkoumal dominantní roli přistěhovalců v taxikářství v New 
Yorku od počátku 20. století po současnost. 

Třetí den konference byl věnován projektům mladších badatelů z řad 
studentů doktorských studijních programů (zastoupena byla Jagellonská 
univerzita a University of the Basque Country). Lze to vnímat jako další 
doklad institucionálního náskoku, který má zahraničí před domácím aka-
demickým prostředím. Všudypřítomnost tohoto dojmu (na němž se shodli 
oba účastníci z České republiky, tedy Eva Eckertová a autor této zprávy), mi 
připomněla dodnes aktuální slova, která v jednom z čerstvě porevolučních 
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čísel ČČH napsala v reakci na obsáhlý sborník Polonia Amerykańska Květa 
Kořalková: „Sborník takového rozsahu a podobné kvality je v českém případě 
prozatím nepředstavitelný. Přitom v úvodu jeden z redaktorů [...] prohlásil, 
že syntetická práce o dějinách a současném životě amerických Poláků je teprve 
na svém začátku. Jak těžce se to píše českému historikovi, když polští badatelé 
mají nejen specializované pracoviště pro výzkum zahraničních krajanů a svůj 
odborný čtvrtletník [...].“  1 

Druhý závěrečný postřeh, který ve mně osobně konference utvrdi-
la, je následující. V 60. letech 20. století vystoupil britský historik Frank 
Thistlethwaite s kritikou studia migrací jako dvou oddělených sfér (vystě-
hovalectví sledovaného v domovské zemi a přistěhovalectví zkoumaného 
v přijímací zemi) a od té doby se stal překlenující přístup, který navrhl, 
přinejmenším v zahraničí standardem. Aktuální výzkum migračních procesů 
však již vstoupil do nového paradigmatu. Moderní studium migračních 
procesů nelze stavět pouze na zkoumání interakce mezi přistěhovaleckou 
minoritou a majoritní společností, ale je třeba zohlednit také další aktéry 
migračních, akulturačních a asimilačních procesů. V první řadě je nutné 
sledovat vztah k dalším přistěhovaleckým skupinám.  Marek Vlha

Mezi klíčem a mečem. Kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho 
doba

Olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna (1570–1636) 
byl významnou postavou středoevropských dějin první poloviny 17. století. 
Jeho episkopát spadal do období velkých změn v habsburské monarchii 
a byl to právě Ditrichštejn, který zejména na Moravě v mnoha ohledech 
udával směr dalšího vývoje. František z Ditrichštejna je proto právem histo-
riky řazen po bok velkých kardinálů raného novověku. Výstava Mezi klíčem 
a mečem. Kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba, uspořádaná 
Diecézním muzeem v Brně a probíhající v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla 
ve dnech 19. června až 12. října 2014, reflektuje jeho působení v politické, 
společenské a především náboženské sféře: Ditrichštejn je zde prezentován 
jako vzor potridentského duchovního-biskupa, který dbal na dodržování 
předpisů tridentského koncilu a jemuž byla vlastní opravdová péče o svě-
řené stádo. Výstava také připomíná jeho vztah k městům Mikulovu a Brnu, 
jež v kardinálově životě hrála vedle Kroměříže a Olomouce nezastupitelnou 
úlohu. V neposlední řadě poukazuje na skutečnost, že kardinál Ditrichštejn 
byl po celý život v kontaktu s významnými současníky, z nichž mnozí byli 
později kanonizováni (např. Josef Kalasanský, Alois Gonzaga, Jan Sarkan-
der, Robert Bellarmin či Filip Neri).

1 K o ř a l k o v á ,  Květa (rec.): Polonia Amerykańska. Przeszłość i współczesność. ČČH 
88, 1990, s. 589.
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Expozice představuje autentické exponáty z Ditrichštejnovy doby 
stejně jako předměty spojené s kardinálovým vztahem k Mikulovu. Návštěv-
níci si mohou prohlédnout proboštské insignie či několikeré vyobrazení 
samotného kardinála. Mezi exponáty mají svoji nezastupitelnou roli také 
tisky z počátku 17. století, z nichž nejzajímavější je bezesporu vydání dvou 
Ditrichštejnových kázání z roku 1628, které se do dnešních dní dochovalo 
ve velmi malém počtu exemplářů. Vůbec poprvé je veřejnosti představena 
gotická socha Madony z Klentnice, datovaná do přelomu 13. a 14. století, 
u níž se historikové umění shodují, že se jedná o jednu z nejstarších dře-
věných soch Madony na našem území.

Výstavu Mezi klíčem a mečem zpestří také několik doprovodných 
akcí v podobě komentovaných prohlídek expozice, tematických předná-
šek a exkurzí do kardinálova rodového sídla Mikulova. Více informací 
naleznou zájemci na webových stránkách Diecézního muzea v Brně  
(www.petrovinfo.cz) nebo facebookovém profilu muzea. Václav Lunga

Josef Válka pětaosmdesátiletý 
Vždy jsem psával Josefu Válkovi, svému dávnému příteli a učiteli, 

k narozeninám hry. Ty byly vesměs určeny pro nejužší okruh a sotva publi-
kovatelné. Vzpomínám si, že poslední takovou hru s názvem Hagia Moravia 
jsem jubilantovi napsal v době, kdy mě rozzlobil svou podporou a souhlasem 
se svatořečením Jana Sarkandera při společné rozhlasové rozpravě. V závěru 
debaty ovšem zazářil duch jubilantův a ukázalo se, že vše je jinak. 

Přesto jsem ho vystrašil hrou o tom, jak Sancta Mater Ecclesia, vědouc 
o jeho podpoře kultu Sarkanderova, rozhodne se učinit z jeho boračského 
statku místo takovéhoto kultu. Rozlícený a poděšený historik pak objíždí 
moravské husitské pány, kteří mají zkušenosti s tím, jak pomoci církvi 
k tomu, aby se věnovala spiritualitě a odvrátila se od materialismu majetko-
vého mnohoobročnictví a aby její obžerství a obezita klesly na přijatelnou 
míru… Tak tuto hru, v níž vystupoval samotný jubilant, nový svatý, papežský 
legát Coppa (počeštěný na Buonacoppiho – tedy něco jako Dobrá kopa) 
a potom husitští páni jako třeba Petr Strážnický z Kravař, nedakoničtí 
chiliasté, boračská hospodská družina a mnozí další – jak lze pochopit, 
jsem ve vznícené atmosféře, kdy celý národ dozajista podporuje církevní 
restituce, nemohl tedy publikovat… Requiescat in pace…

Teď vážně: Josef Válka, s nímž jsem toho tolik zažil, je pro mě 
trvale spojením dvou zdánlivě neslučitelných poloh – nejvyšších pater 
vědy (rozhodně ne učenosti) a toho, čemu se říká „zdravý selský rozum“. 
Málokdy a málokde tak dobře platí staré známé Sermo clarus erit – Řeč 
budiž jasná – jako u Josefa Války. Pohybuje se v nejvyšších patrech nové-
ho dějepisectví a mluví, píše a rozvažuje jasně, zřetelně – jedním slovem 
srozumitelně, krásně…
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Kolik z nás se už napilo z řeky Léthé, kolik jsme toho zažili a prožili, 
kde jsou ty strašné a současně krásné doby normalizace, kdy nad námi visel 
stálý Damoklův meč jako nad neperspektivní šedou masou. Chodívali jsme 
tehdy denně společně v poledne do města a všechno komentovali. Nikdy 
jsme necítili větší blízkost společných myšlenek, témat, tužeb.

Kolikrát jsem přijel do Borače (vlastně do Podolí) a pak chodil s Jo-
sefem a jeho skvělým vlčákem po lesích nebo k Matalovi do Prudké. Někdy 
koncem 80. let před převratem nás přijelo do Borače k Válkům na poslech 
hry, kterou četl Milan Uhde, asi padesát – bylo to celé procesí. Josef byl 
vždycky tím nejlepším mlčícím oponentem, Milan Uhde dovede skvěle číst 
a předehrávat své hry. Tehdy se četla hra Bedřichu, ty jsi anděl. Považuji ji 
za jednu z nejlepších a vždycky jsem si říkal, jaký by to mohl být operně-
-baletní skeč. Karel Marx, bez šatů, které jsou v zastavárně, uvažuje o tom, 
jak řídit lépe svět. Za zástěnou vzdychá těhotná služka a vše na sebe in hora 
ultima bere koktající Friedrich Engels. A ta úžasná snová scéna – balábile, 
v němž po vítězství pracujících v proletářské revoluci nad Albionem se má 
stát premiérem Marx, leč měl by poslat feudální fosilii královnu Viktorii 
na popraviště a tak dovršit vítěznou socialistickou revoluci. 

To on samozřejmě odmítá, nebude přece začínat svou vládu ne-
smyslnou popravou nějaké staré ženské, raději vládnout vůbec nebude… 
A k tomu komentáře Josefa Války a neméně trefné poznámky jeho ženy 
Růženy, toho jeho alter ego, ženy, které vděčí dějiny světové literatury za to, 
že naučila francouzsky Milana Kunderu… Vzpomínám na to všechno a čtu 
si závěrem těchto řádků jubilantova slova. Připadají mi stále tak přesně 
volená a tak blízká oné románské clarté, kterou u nás vždy uplatňoval, 
prosazoval a pěstoval Josef Válka:

„…Knihovny se zaplňují strašlivým množství pojednání o několika origi-
nálních myšlenkách pronesených v minulosti, ale nových myšlenek je poskrovnu. 
Na místo originality nastupuje ve společenských vědách nová učenost, jež buď vy-
volá descartovskou revoluci, nebo si vynutí hasiče z Bradburyho knih…“ Amen… 

Miloš Štědroň

Devadesátiny profesora Josefa Kolejky
Sedmého března 2014 oslavil kulaté životní jubileum – devadesátiny 

významný historik českých a obecných (světových) dějin prof. PhDr. Josef 
Kolejka, DrSc., v 60.–80. letech 20. století jedna z nejvýraznějších osobností 
brněnské historiografie.

Ze životopisných faktů o J. Kolejkovi připomeňme jen ta nejpodstat-
nější: Narodil se v roce 1924 v dělnickém prostředí dnešního brněnského 
předměstí Líšně. V roce 1943 zakončil maturitou studium na prvním čes-
kém gymnáziu v Brně (současné gymnázium na třídě Kapitána Jaroše). 
Poté následovaly dva roky totálního nasazení v kovoprůmyslu. Po skončení 
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války vystudoval J. Kolejka na brněnské filozofické fakultě historii a filo-
zofii. Velký vliv zde na něj měl profesor slovanských dějin Josef Macůrek. 
Pod Macůrkovým vlivem zpracoval Kolejka také svou diplomovou práci 
věnovanou dějinám Horního Slezska v 16. století a poté několik let pů-
sobil na filozofické fakultě coby asistent. V 50. letech stál Kolejka v čele 
brněnské pobočky Historického ústavu ČSAV, kde se zaměřoval na studium 
dělnického a národního hnutí na Moravě v 19. a 20. století.

Důležitým mezníkem v životě J. Kolejky byl rok 1961, kdy se vrátil 
na filozofickou fakultu a znovu se jako asistent začlenil do kolektivu kolem 
Josefa Macůrka, který tu naplno rozvíjel studium dějin střední, východní 
a jihovýchodní Evropy. V roce 1962 se Kolejka na filozofické fakultě ha-
bilitoval pro obor obecné dějiny novějšího období. Jeho habilitační spis, 
který věnoval otázce slovanské vzájemnosti a spolupráce, vyšel později 
v ruském překladu pod titulem Slavjanskije programmy i ideja slavjanskoj 
solidarnosti v XIX i XX vekach (Praha 1964). 

Na přelomu 60. a 70. let se Kolejka ponořil do tématu, které se pak 
stalo jedním z dominujících v celé jeho další odborné činnosti, konkrétně 
do studia vzniku a formování novodobých národů a do výzkumu národnostní 
otázky v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. V této problematice mohl 
vhodně zkombinovat své historické a filozofické školení a zájmy. Teoretická 
východiska ke zkoumané látce rozebral nejprve ve skriptu Národ – nacio-
nalismus – národnostní otázka (Brno 1967). Později se zaměřil na konkrétní 
analýzu názorů na národnostní otázku, jak se projevovaly v prostředí, které 
mu bylo z jeho dřívější odborné činnosti nejbližší, tj. v rámci evropského 
dělnického, resp. sociálně demokratického hnutí. Výsledkem bylo velké 
množství studií a článků publikovaných především ve Slovanském přehledu, 
Časopise Matice moravské, Sborníku prací filozofické fakulty brněnské 
univerzity a v dalších sbornících, které vydávala Kolejkova mateřská fakulta 
(mezinárodní ohlas si získal zejména sborník Otázky dějin střední a východní 
Evropy a balkanisticky orientované svazky Studia balcanica bohemoslova-
ca). Kolejka v nich postupně rozebral představy většiny nejdůležitějších 
představitelů I. a II. internacionály a také tzv. austromarxistů (K. Rennera, 
O. Bauera aj.) na způsob řešení národnostní otázky, zejména v oblasti 
habsburské monarchie, Balkánu a do tří záborů rozděleného Polska. Dílčí 
příspěvky se mu později podařilo shrnout v knize Národnostní programy  
pro střední a jihovýchodní Evropu. Z dějin socialistické teorie národnostní otázky 
1848–1917 (Brno 1971). Šíří záběru, bohatstvím zkoumaného materiálu 
a znalostí zahraniční literatury byly uvedené Kolejkovy knihy srovnatelné 
s pracemi, které v té době vycházely o národnostní otázce v Německu, 
Rakousku, Polsku či Jugoslávii.

Při studiu národnostní otázky zaujaly Kolejku zvláště postoje socialistů 
k východní, resp. balkánské otázce. Na toto téma vydal v první polovině 
70. let celý „seriál“ příspěvků zabývajících se obdobím od tzv. Velké východ-
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ní krize (1875–1878) až do první světové války: „Východní“ nebo „balkánská 
otázka“ v 19. století (do roku 1878). Stanovisko mezinárodního socialistického 
hnutí. In: Otázky dějin střední a východní Evropy II. Brno 1975, s. 149–221; 
„Východní otázka“ nebo „balkánská otázka“ v letech 1878–1907. Stanovisko me-
zinárodního socialistického hnutí. Sborník prací filozofické fakulty brněnské 
univerzity C 21–22, 1975, s. 233–290; Mezinárodní dělnické hnutí a socialisté 
Rakouska-Uherska o anexi Bosny a Hercegoviny v roce 1908. Slovanský pře-
hled 1971, s. 480–492. Sérii studií o Balkánu uzavřela publikace Balkánská 
otázka 1908–1914. Mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci 
a o balkánských válkách (Brno 1979). Byť jmenované Kolejkovy práce dnes 
nemusíme všechny bezezbytku nekriticky přijímat (někomu může vadit 
jejich dobovou ideologií podmíněný metodologický základ či poněkud 
úzký – víceméně jen na socialistické prostředí soustředěný – záběr), nelze 
jim upřít širokou heuristickou základnu, snahu nalézt odpověď na většinu 
klíčových otázek a poctivé řemeslné zpracování.

Výzkum geneze pohledů na národnostní problematiku Kolejka v prů-
běhu dalších let dále rozšiřoval. Nejprve (chronologicky) posunul svůj 
zájem do období mezi dvěma světovými válkami, aby později – počátkem 
80. let – šel naopak hlouběji do minulosti, když se snažil odhalit ideové 
a politické kořeny, z nichž vycházely v 19. století představy reprezentantů 
evropské levice o podstatě a způsobech řešení národnostních problémů. 
Předmětem Kolejkovy analýzy se stalo dědictví evropského osvícenství, 
francouzské revoluce, německých filozofů období romantismu, evropských 
revolucionářů italských, polských, balkánských aj. Výsledkem tohoto 
studia se stala přehledně zpracovaná monografie „Národnostní princip“ 
a internacionalismus 1789–1860. Vznik marxistické teorie národnostní otázky 
a „zahraniční politiky“ (Brno 1984).

Velkým tematickým okruhem, na němž pracoval Kolejka koncem 
70. a po velkou část 80. let (v roce 1987 se stal J. Kolejka na brněnské filo-
zofické fakultě profesorem obecných dějin), byla problematika revolučních 
let 1848–1849 v habsburské monarchii. V rámci tohoto studia mohl naplno 
rozvinout své široce komparativní schopnosti. Po početné sérii přípravných 
studií a článků bylo Kolejkovo úsilí korunováno rozsáhlou syntézou Národy 
habsburské monarchie v revoluci 1848–1849 (Praha 1989). V této syntéze 
J. Kolejka dokázal, že jako historik obecných dějin byl schopen pustit se 
– jako jeden z mála – za pomoci komparativní metody i do náročných „ši-
rokých historiografických pláten“. V uvedené monografii se mu podařilo 
podat dějiny mnohonárodnostní habsburské monarchie v pravém slova 
smyslu (vskutku komplexně), i když jen v dílčí časové výseči jedné, zato 
však kardinální historické události. Syntézou o revoluci 1848–1849 se 
Kolejka napevno zapsal do české historiografie o 19. století.

Důležitou součástí Kolejkovy aktivity byla také výuka na vysoké 
škole. Zde strávil více než třicet let. Za tu dobu vychoval stovky učitelů 
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dějepisu a řadu mladých vědeckých adeptů historie. Mezi posluchači byl 
znám jako učitel velice náročný a někdy i dosti impulsivní. Na druhé straně 
však studentům imponovala jeho inteligence, široké znalosti, neobyčejná 
pracovitost a mj. také mimořádné sportovní založení.

Za vše, co se Josefu Kolejkovi jako historikovi, slavistovi a balkanistovi 
podařilo vytvořit, mu patří naše uznání a upřímné poděkování. 

Ladislav Hladký

Vzpomínka na Vladislava Šťastného
13. ledna 2014 zemřel ve věku nedožitých 86 let významný český 

historik – slavista PhDr. Vladislav Šťastný, CSc. Narodil se 1. července 1928 
v Borotíně v okrese Blansko. Po absolvování jevíčského gymnázia studoval 
po skončení druhé světové války český jazyk a historii na filozofické fakultě 
brněnské univerzity. Zde na něj měl zásadní vliv profesor slovanský dějin 
Josef Macůrek. Vladislav Šťastný patřil k jeho nejtalentovanějším žákům.

Po ukončení vysoké školy v roce 1952 nastoupil V. Šťastný jako 
stipendista a později jako vědecký aspirant do brněnské pobočky Slovan-
ského ústavu, resp. Slovanského ústavu Československé akademie věd 
(ČSAV), kde se zaměřil na studium dějin východní Evropy. Historii, Brnu 
a Akademii věd zůstal V. Šťastný věrný po celá čtyři následující desetiletí 
své vědecké činnosti. Měl velký organizační talent. Přes dvacet let vedl 
brněnskou pobočku ústavu pro studium dějin východní Evropy ČSAV, 
ke konci 80. let minulého století – plně kompetentně – zastával také funkci 
zástupce ředitele v té době přechodně existujícího Ústavu slavistiky ČSAV 
v Brně. Do důchodu odešel v roce 1992.

Vladislav Šťastný se zprvu odborně zaměřoval na historii česko-
-ruských vztahů v 19. a na začátku 20. století. Posléze rozšířil svůj zájem 
i na novější dějiny Polska a jižních Slovanů. Velkou pozornost věnoval 
rovněž studiu slovanství a jeho významu v národním životě Čechů a Slo-
váků. V 70. a 80. letech 20. století se zapojil také do výzkumu dějin české 
slavistiky.

Po doktoru Šťastném zůstalo poctivě zpracované dílo. Vyprodukoval 
několik desítek po obsahové i řemeslné stránce precizně sestavených a vel-
mi kultivovaným jazykem napsaných studií a článků. Za všechny uveďme 
alespoň několik studií, které byly publikovány v časopise Slovanský přehled 
(SlPř): Stjepan Radić a české pokrokové hnutí (SlPř 1972); Mladá slovinská 
generace před první světovou válkou a česká společnost (SlPř 1973); Jan V. Lego, 
„slovinský konzul“ (SlPř 1974); Počátky tzv. pokrokového hnutí slovanských 
národů habsburské monarchie v 80. a 90. letech 19. století (SlPř 1977). Vyvr-
cholením Šťastného zájmu o jihoslovanské dějiny a problematiku česko-
-jihoslovanských vztahů byla jeho účast na zpracování rozsáhlé kolektivní 
vztahové syntézy Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dějin do roku 
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1918 (Praha 1975). V souvislosti s jihoslovanskou problematikou doplň-
me pro úplnost ještě důležitou skutečnost, že V. Šťastný přes dvacet let 
s velkou noblesou a často i přímo diplomatickým vystupováním předsedal 
Československo-jugoslávské komisi historiků, která byla v 60.–80. letech 
důležitou platformou pro vzájemné styky a spolupráci mezi historiky 
z Československa a z jugoslávské federace.

Kvalitní a myšlenkově dodnes podnětné texty V. Šťastného lze však 
nalézt i v řadě dalších monografií či sborníků. Zmiňme jen nejdůležitější: 
Češi a Poláci v minulosti II (Praha 1967); Dějiny Polska (Praha 1975); Slo-
vanství v národním životě Čechů a Slováků (Praha 1968); České práce o jazyce, 
dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760. Biograficko-bibliografický 
slovník (Praha 1972); Československá slavistika 1918–1939 (napsáno spo-
lečně s Milanem Kudělkou, Radoslavem Večerkou a Zdeňkem Šimečkem, 
Praha 1977); Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918 (stejný 
autorský kolektiv, Praha 1997).

Všichni, kdo doktora Vladislava Šťastného znali, se jistě shodnou 
v názoru, že šlo o osobnost vzácných povahových vlastností i odborných 
kvalit. Byl to člověk neobyčejně sečtělý, s širokým kulturním rozhledem, 
který se přitom vyznačoval skromnou, laskavou a přátelskou povahou. Pro 
historiografii získal a vychoval několik mladých adeptů historie, kteří se 
později – podobně jako on – věnovali dějinám střední, východní a jihový-
chodní Evropy (Radomíra Vlčka, Ladislava Hladkého, Pavla Cibulku). Tím 
se významně zasloužil o to, že dědictví po profesoru Josefu Macůrkovi se 
do jisté míry podařilo v Brně zachovat až do současnosti.

Na Vladislava Šťastného budou jeho kolegové, přátelé i žáci určitě 
ještě dlouho vzpomínat a vždy jen v dobrém.  Ladislav Hladký

Valná hromada Matice moravské
Ve středu dne 21. května 2014 se konalo na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně v posluchárně D 51 valné shromáždění 
naší společnosti. Jak ukládají stanovy sdružení, oznámení o jeho konání 
bylo rozesláno dopisem všem členům MM. Jednání se zúčastnilo 23 osob 
(viz prezenční listina). Pro nedostatečný počet přítomných členů musel 
být začátek jednání posunut o půl hodiny, jak stanoví pátý článek stanov. 
Tohoto času bylo využito k neformální diskusi s účastníky a k prezentaci 
nově publikovaných knih MM. Vlastní jednání bylo započato v 16.00 hodin. 

Valnou hromadu zahájil a řídil předseda sdružení Jiří Malíř (pro 
stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání účastníků 
proběhla volba návrhové komise ve složení Hana Ambrožová, Eva Rich-
trová a Pavel Kocman. Následně byl schválen program jednání a účast-
níci shromáždění byli seznámeni se zprávou o činnosti sdružení v roce 
2013, kterou přednesl jeho jednatel (její plné znění obsahuje následující  
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příspěvek). Poté vystoupil Pavel Pumpr, výkonný redaktor Časopisu Matice 
moravské, s informacemi o činnosti redakce. Nejdříve účastníky valného 
shromáždění informoval o úspěšném absolvování výběrového řízení, 
které vyhlásila Rada vlády pro výzkum a inovace, a o následném zařazení 
ČMM mezi recenzovaná periodika. Dále také upozornil na skutečnost, že 
je časopis registrován v mezinárodní databázi periodik ERIH (European 
Reference Index of Humanites) v kategorii INT2 (mezinárodní časopis 
s velkým významem v různých zemích). V další části své zprávy podal 
přehled o provedených pracích na supplementech ČMM a nastínil obsah 
132. ročníku periodika. Upozornil na obtíže se získáváním kvalitních vy-
zrálých textů, u řady příspěvků zejména od studentů doktorského studia 
bylo v rámci recenzního řízení odmítnuto publikování, protože nesplňo-
valy požadovaná odborná kritéria. Připomněl trvající obtíže se získáváním 
dostatečného množství kvalitních recenzí a zpráv o literatuře. Při této pří-
ležitosti nabádal přítomné, aby se více zapojovali do publikování v ČMM. 
V závěru svého vystoupení informoval účastníky valné hromady o tom, 
že byla rozšířena redakce ČMM o dalšího člena – pana Antonína Kalouse 
z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o finanč-
ním hospodaření společnosti v loňském roce (viz text následující po zprávě 
o činnosti), v níž podala přehled jednotlivých příjmových a výdajových 
položek. Zároveň ve svém vystoupení vybídla přítomné k nahlédnutí 
do účetních materiálů. Následovala zpráva o kontrole hospodaření spo-
lečnosti, kterou v zastoupení členů komise přednesl Bohumír Smutný. 
Revizní komise ve složení Hana Jordánková (předsedkyně), Tomáš Knoz 
a Jiří Vaněk (členové) prováděla kontrolní činnost hospodaření průběžně 
během roku, závěrečný účet společnosti pak byl podroben kontrole v úterý 
29. dubna 2014. Komise neshledala v účetnictví žádné nedostatky. Následně 
byla předsedajícím umožněna diskuse k jednotlivým zprávám, do níž se 
však nikdo z přítomných nepřihlásil. Poté byly všechny předložené zprávy 
valným shromážděním jednomyslně schváleny. 

V závěrečné diskusi vystoupili Jiří Malíř, Ladislav Hladký a Bronislav 
Chocholáč. J. Malíř informoval přítomné o návštěvě představitelů Matice 
srbské v Brně ve dnech 20. až 23. března 2014, při níž byla podepsána 
smlouva o spolupráci mezi oběma tradičními maticemi. Poté se L. Hladký 
ve svém vystoupení nejdříve krátce zmínil o obsahu smlouvy, prezentaci 
sborníku Od Moravy k Moravě II a o navrhovaném tématu (Česko-srbské 
vztahy před, v průběhu a po 1. světové válce) v pořadí již třetího společ-
ného sborníku, který by měl být připravován k publikování v roce 2016. 
Následně podal informaci o průběhu 3. kongresu slovanských matic, jenž 
se konal ve slovinské Lublani v únoru tohoto roku. V průběhu jednání se 
účastníci shodli na vydání mezinárodní publikace (publikována by měla 
být v roce 2015), která by postihovala nejen historii, ale především součas-
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nou činnost matic v jednotlivých zemích (texty příspěvků budou otištěny 
v mateřském jazyce každé z matic a zároveň i v angličtině). B. Chocholáč 
podal zprávu o své návštěvě Matice srbské v Novém Sadu ve dnech 10. až 
12. května tohoto roku. V jejím průběhu se zúčastnil slavnostní akademie 
u příležitosti 150. výročí přesídlení Matice srbské z Pešti do Nového Sadu.

Na závěr celého jednání přednesla Hana Ambrožová návrh usnesení, 
v němž pak valné shromáždění jednomyslně schválilo:

1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření.
Dále vzalo na vědomí podrobné informace (přednesené v diskusi 

J. Malířem, L. Hladkým a B. Chocholáčem) o probíhající spolupráci s Maticí 
srbskou a o účasti Matice moravské v připravované mezinárodní publikaci 
o matičním hnutí.

Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 16.55 
hodin. 

Bronislav Chocholáč 

Zpráva o činnosti Matice moravské za rok 2013
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané dne 23. května 

2012 pracoval ve složení: předseda Jiří Malíř, místopředseda Bohumír 
Smutný, jednatel Bronislav Chocholáč a hospodářka Jiřina Štouračová. 
Dalšími členy výboru byli: Blažena Gracová, Slavomír Brodesser, Martin 
Čapský, Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Pavel Pumpr, Václav 
Štěpánek, Miloš Trapl a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod ve-
dením své předsedkyně Hany Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz 
a Jiří Vaněk. V průběhu roku nedošlo ve složení výboru a revizní komise 
k žádným změnám. Výbor i revizní komise se sešly v tomto roce třikrát. 

V uplynulém roce byla členská základna společnosti stabilizovaná. 
K 1. lednu 2014 měla Matice moravská 266 členů. Bohužel se nám stále 
nedaří získat mezi členy společnosti větší počet studentů historie nebo 
příbuzných oborů, a tím výrazněji navýšit členskou základnu společnos-
ti. Větší pozornost bude nutné věnovat webovým stránkám společnosti 
(http://www.matice-moravska.cz), aby byli členové Matice moravské lépe 
informováni o její činnosti (zejména publikační). Jednou ze základních 
povinností členů společnosti je placení členských příspěvků. V tomto ohledu 
je možné konstatovat, že většina členů tuto povinnost plní, v ojedinělých 
případech je však nutná urgence jejího plnění. V oblasti organizační věnoval 
výbor také velkou pozornost úpravám stanov společnosti, které pak byly 
jednohlasně schváleny valnou hromadou MM. Následně byly tyto změny 
zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR (11. července 2013).
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Propagace činnosti (zejména publikační) byla prováděna především 
na přednáškách a konferencích (spolu)pořádaných společností. Distribuci 
matičních publikací nadále provozujeme prostřednictvím společnosti 
KOSMAS. V loňském roce pokračovala spolupráce s dalšími maticemi, ze-
jména se jednalo o prohloubení kontaktů s Maticí srbskou v Novém Sadě. 
Na valné hromadě společnosti byl schválen text smlouvy o spolupráci mezi 
Maticí moravskou a Maticí srbskou (smlouva byla slavnostně podepsána 
21. března 2014). 

Publikační činnost 
Kontinuálně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské, které je 

nadále hlavním publikačním úkolem společnosti. V roce 2013 byla vydána 
dvě čísla již 132. ročníku periodika v celkovém rozsahu přesahujícím šest 
set tiskových stran (609 s.). V témže roce byla ve spolupráci s Česko-lich-
tenštejnskou komisí historiků publikována další dvě supplemeta. V pořadí 
čtvrté Supplementum ČMM neslo název Lichtenštejnové. Kontinuity – diskon-
tinuity, které k vydání připravili Tomáš Knoz a Peter Geiger. Tatáž editorská 
dvojice je podepsána i pod pátým supplementem – Lichtenštejnové a umění. 
Další podrobnosti k vydání časopisu a obou supplement obsahuje zpráva 
výkonného redaktora Pavla Pumpra.

Mimo časopis se rozvíjela publikační činnost společnosti vydáváním 
dalších svazků existujících edičních řad Prameny dějin moravských a Kniž-
nice Matice moravské. V rámci prvně uvedené ediční řady byl vydán již 
23. svazek, který edičně připravil Zdeněk Fišer a nese název Daniel Sloboda. 
Dokumenty VIII. Varia. Svazek, jehož vydavatelem vedle Matice moravské 
bylo i Moravské zemské muzeum v Brně, obsahuje deníky přijaté a odeslané 
korespondence, Slobodovo básnické dílo, jeho záznamy slovenských a mo-
ravských písní, vybrané části Slobodovy úřední korespondence a soubor 
jeho kázání. Kniha završuje nejobsáhlejší soubor materiálů věnovaných 
jedné osobnosti, a to ať v České nebo Slovenské republice (edice Daniel 
Sloboda. Dokumenty, 8 sv., rozsah téměř 3 800 tiskových stran).

Naše nejfrekventovanější ediční řada – Knižnice Matice moravské 
– byla obohacena o další dvě monografie. Jako 39. svazek knižnice byla 
publikována práce Dalibora Janiše s názvem Zemské soudnictví na Mora-
vě vrcholného středověku. Čtvrtou desítku prací této ediční řady završuje 
monografie badatelské dvojice Tomáš Malý – Pavel Suchánek Obrazy 
očistce s podtitulem Studie o barokní imaginaci. Kniha nabízí zamyšlení nad 
barokním uměním, které se tematicky váže k otázce očistce. Text je zalo-
žen na analýze zhruba 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch 
a kaplí) pocházejících z Čech, Moravy a Slezska mezi léty 1640 až 1800.

Mimo ediční řady byla v loňském roce publikována práce Promýšlet 
Evropu dvacátého století. Evropa sjednocená – rozdělená, která vzešla z úsilí 
domácích a několika zahraničních výzkumníků nejmladší badatelské ge-
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nerace. Redakčně ji připravil početný kolektiv pracovníků v čele s Lenkou 
Pokornou-Korytarovou. V závěru roku probíhaly intenzivní redakční práce 
na dalším sborníku z mezinárodní konference s názvem Promýšlet Evropu 
dvacátého století: Proměna hranic.

Přednášková činnost
Ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU, brněnskou pobočkou 

HÚ AV ČR a dalšími institucemi se společnost podílela na přípravě meziná-
rodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Proměna 
hranic, která se konala v Brně ve dnech 10. a 11. dubna 2013. Bylo na ní 
prezentováno 26 příspěvků, z nichž jedenáct přednesli badatelé ze zahraničí.

Dále jsme se podíleli na pořádání konference Muzejní a vlastivědné 
společnosti v Brně (a dalších spolupořadatelů) s názvem Paměť míst, která 
se konala ve dnech 27. a 28. září 2013 v Brně a Žarošicích. Na konferenci 
bylo předneseno 18 příspěvků a zúčastnilo se jí více než šest desítek osob.

Taktéž jsme byli spolupořadateli mezinárodního workshopu pořáda-
ného Česko-lichtenštejnskou komisí historiků s názvem Knížecí dům, stát 
Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století, který se konal v Praze 23. až 
24. dubna 2013. Bylo na něm předneseno celkem 16 příspěvků (11 badateli 
ze zahraničí, pět domácími odborníky).

Matice moravská dále připravila ve spolupráci s Historickým ústavem 
FF MU dvě samostatné přednášky předních zahraničních odborníků. Své 
výzkumy zde prezentovali: 

Sylvain Gouguenheim (Lyon): Role Byzance v kulturním vývoji Evropy 
9.–12. století 

Wolfram Ziegler (Vídeň): Král Konrád III. Biografická skica a hranice 
historické biografistiky. 

Kromě samostatných přednášek proběhla 22. března 2013 prezen-
tace knihy Místa lichtenštejnské paměti, jejímiž editory byli Tomáš Knoz 
a Peter Geiger. Přibližně o dva měsíce později (27. května) byl realizován 
soubor přednášek na téma Politické struktury v české a moravské společnosti 
19. a počátku 20. století, na kterém s příspěvky vystoupili Pavel Cibulka, 
Pavel Marek a Aleš Zářický.

Výše uvedených přednášek a prezentací se účastnily v průměru čtyři 
desítky osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, ale i z dalších brněnských pracovišť (Historického 
ústavu AV ČR, Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, Mo-
ravského zemského muzea aj.). 

 
Získávání finančních prostředků

Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků 
pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti totiž není možné 
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Trvající hos-
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podářská krize a rostoucí byrokratické požadavky ze strany vyhlašovatelů 
grantů a dotačních programů a projektů však tuto činnost velmi kompli-
kují a znesnadňují. Byly podávány projekty s žádostí o finanční příspěvek 
na Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, 
na Radu vědeckých společností při AV ČR a na Nadaci Českého literárního 
fondu. Celkově bylo získáno 220 000 Kč. Další podrobnosti o finančním 
hospodaření společnosti obsahuje zpráva Jiřiny Štouračové. 

Celkově bylo vydáno v roce 2013 buď samostatně, nebo ve spolupráci 
s dalšími institucemi šest knih a dvě čísla ČMM, což lze považovat za velmi 
dobrý výsledek. Stabilní rozsah a vysokou úroveň si uchovala přednášková 
činnost. Bohužel dlouhodobě se nedaří zapojit do činnosti společnosti 
ve větším měřítku studenty historie bakalářského a magisterského stupně. 

*  *  *
Úkoly na následující období (rok 2014):
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 133. ročníku ČMM, 

jednoho Supplementa a jednoho svazku ediční řady Disputationes Moravicae.
2. V oblasti přednáškové připravit šest samostatných vystoupení do-

mácích a zahraničních odborníků. Podílet se na přípravě a realizaci další 
mezinárodní konference doktorandů.

3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly 
podány v požadovaných termínech (od října 2013 do února 2014) granty 
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jme-
novitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností 
při Akademii věd ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Brno a Nadaci 
Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude nutné 
získat nejméně 450 000 Kč.

Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru MM Vám všem, kteří jste 
se aktivně podíleli na činnosti společnosti, upřímně poděkoval. 

Bronislav Chocholáč

Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2013
Výnosy v roce 2013 činily 1 275 791 Kč, náklady 1 361 684 Kč. Hos-

podářský výsledek je –85 893 Kč a je tvořen z hlavní činnosti sdružení 
(publikační vydavatelská činnost).

Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)

Členské příspěvky  51 667 Kč
Předplatné časopisu  45 380 Kč
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Tržby za vlastní výrobky 493 369 Kč
Tržby z prodeje služeb 465 341 Kč
Dotace  220 000 Kč
(jedná se o dotace na činnost sdružení ze státních a veřejných zdrojů)

Úroky z BÚ     34 Kč
 1 275 791 Kč

Členění nákladů podle účetních kapitol

Služby (výroba publikací) 765 107 Kč

ČMM – sazba, tisk včetně autorských honorářů 237 678 Kč
Mzdové náklady  285 525 Kč
Spoje – poštovné, telefon 39 283 Kč
Spotřeba materiálu 15 227 Kč

Bankovní poplatky 4 304 Kč
Jiné a ostatní   14 560 Kč
 1 361 684 Kč

V kalendářním roce 2013 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené 
s činností Matice moravské.

Ztráta byla hrazena z výnosu předchozího období.

Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků

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

Své příspěvky (články, materiálové studie, diskusní a polemické vstupy, 
recenze, zprávy do kroniky) odevzdávejte zásadně v elektronické podobě, a to 
ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru 
bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem, neužívejte 
dělení slov. Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – ode-
vzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte, prosíme, předem s redakcí. 
Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým 
přílohám je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj. 

K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné 
normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1 800 tiskových znaků s mezerami), resp. 
český podklad pro překlad do cizího jazyka, dále též český podklad pro anglický 
abstrakt (max. 600 tiskových znaků s mezerami) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně poznám-
kového aparátu (maximálně 70 000 znaků s mezerami), délka recenze 6 normo-
stran (10 000 znaků s mezerami) a délka anotace 2 normostrany (3 600 znaků 
s mezerami).

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

V textu rozepisujte slovy čísla od l do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište 
číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“, po počá-
teční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů 
či počtu stran se nedělají odklepy u pomlčky (jde o vyznačení rozsahu). Správná 
varianta: 1230–1253. Neužívejte zkracování letopočtu na poslední dvojčíslí (chybně: 
1230–53). Nezaměňujte pomlčku a spojovník: Pomlčka (–) se používá při uvádění 
rozsahu (od do, v tomto případě bez mezer) či při vyznačování přestávky v řeči 
(v tomto případě je oddělena od textu z obou stran mezerami). Spojovník (-) se 
užívá ve spojených výrazech typu Frýdek-Místek, francouzsko-německé jednání. 
Denní data uvádějte vždy pouze v jedné z následujících dvou forem: 1) 27. března 
1678, 2) 27. 3. 1678; nikdy nestřídejte obě podoby psaní. Hranaté závorky užívejte 
pouze v edici pro vkládání editorských poznámek. Citace vyznačujte kurzívou 
a uvozovkami (i samy uvozovky musí být v kurzívě).  

V záhlaví u recenzí a anotací uvádějte vždy autora (autory) publikace, název, 
místo vydání, nakladatelství a rok vydání, počet stran a číslo ISBN.

Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu. Příspěvky 
do rubrik Studie a články, Materiály a Rozpravy procházejí recenzním řízením, 
které je anonymní (viz www.matice-moravska.cz).  
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Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana – s.
signatura – sg.
folio – f.
recto – r
verso – v
inventární číslo – inv. č.
karton – kart.
rukopis – rkp.
vydavatel – vyd., ed.
vydavatelé – vyd., edd.
Herausgeber – Hg.
redaktor – red.
srovnej – srov.

Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení 
uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora 
v plném znění):

Vzory

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

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

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

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

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

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

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

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání: 
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, s. 135.
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Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, 
která bude v poznámkách dále používána:

Vzor

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

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, 
Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy 
s pomlčkou: London – New York.
Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu a jeho umístění 
(při opakovaném odkazu jen jeho vžitou zkratku), značku a název fondu (sbírky), 
inventární číslo, signaturu, číslo kartonu nebo knihy, název nebo popis dokumentu, 
pokud je to vhodné pro jeho bližší charakteristiku, a folio nebo stranu.

Vzor

Moravský zemský archiv v Brně, C 17 Pozemkové knihy, inv. č. 985, Pozemková 
kniha pro celé žďárské panství, f. 527v.

MZA Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Internetové zdroje citujte uvedením oficiálního názvu dané stránky (je napsán 
na vrchní modré liště stránky prohlížeče), dále uveďte přístup ke zdroji a datum 
citace.

Vzor

Zapomenuté světlo (1996) / ČSFD.cz, http://www.csfd.cz/film/6683-zapomenute-
-svetlo, citováno 28. 5. 2005.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně 
usnadní redakční zpracování.

Redakce ČMM




