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S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Dušan Coufal
Interrogatorium kostnického koncilu
proti wyclifitům
Analýza a edice textu*

The Council of Constance Interrogatorium against the Wyclifites
Analysis and edition
The study focuses on the inquisition interrogatorium compiled by the Council of Constance in order to investigate the clerics suspected of the Wyclif-Hussite heresy. The
author finds that the fifteenth-century text has been preserved in three versions and
considers the possibilities to establish, which of them represents the original text. He
further notes that the council interrogatorium is closely connected with the somewhat
later interrogatorium included in the bull Inter cunctas of Martin V. Finally, he also
considers the possibilities of dating the text and focuses on the traces of its use in Bohemia. A critical edition of version α of the interrogatorium follows the above analysis.
Key words: inquisition, Council of Constance, the Hussite ideology, interrogatorium,
manuscripts

Po upálení Jana Husa 6. července 1415 následovalo zdlouhavé úsilí
kostnického koncilu o vymazání jeho památky a myšlenek z lidské paměti.
Pozoruhodným, ale badateli dosud spíše přehlíženým svědkem tohoto
usilování je soubor více než dvaceti otázek inkvizičního charakteru, který se v rukopisech hlásí ke kostnickému koncilu a který byl sestaven se
záměrem identifikovat přívržence odsouzených kacířů Jana Wyclifa, Jana
Husa a Jeronýma Pražského. Protože toto interrogatorium1 umožňuje nově
nahlédnout některé aspekty komplikovaného vztahu koncilu a Českého
království a Moravského markrabství po Husově smrti, rozhodli jsme se ho
na následujících řádcích podrobně analyzovat a zároveň také zpřístupnit
v kritické edici. Také z toho důvodu bude nejprve vhodné se zorientovat
v ne zcela přehledné textové tradici studovaného pramene.
*
Studie vznikla v rámci projektu NAKI – Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice
a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století (2012–2015, MK0/DF).
1
K problematice inkvizičního interrogatoria srov. alespoň G r u n d m a n n , Herbert:
Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem. Deutsches Archiv für Erforschung
des Mittelalters 21, 1965, s. 519–575, zde s. 522. K vyšetřování hereze v Čechách 14. století
i s četnými dokumenty P a t s c h o v s k y , Alexander: Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
(Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 3). Berlin – New York 1975.
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Č L Á N K Y

I.
V dohledaných rukopisech se především setkáváme buď jen se
souborem otázek, nebo se stejným souborem s připojenými odpověďmi.
Na tři nedatované opisy interrogatoria s odpověďmi upozornilo již starší
bádání: na budyšínský rukopis 4o 24 s nadpisem Forma inquisicionis concilii
Constanciensis poukázal Václav Novotný,2 na vídeňský rukopis 4937 s obdobnou rubrikou Forma inquisicionis concilii Constanciensis cum responsionibus odkázal Howard Kaminsky3 a konečně na pražský univerzitní rukopis
IV H 17 se stejným nadpisem Forma inquisicionis concilii Constanciensis
cum responsionibus upozornil poněkud matoucím způsobem F. M. Bartoš.4
Více světla do jeho názorů na tento pramen a jiné související texty vnesla
Dagmar Marečková, která také interrogatorium s připojenými odpověďmi
podle naposled uvedeného pražského rukopisu vydala tiskem. Její studie
a edice z roku 1967 zatím ovšem mnoho ohlasu nevzbudila.5
V tomto příspěvku bude naši pozornost přednostně (nikoliv však
výhradně) poutat vlastní inkviziční soubor otázek. Prosté interrogatorium
se nám zatím podařilo dohledat v deseti rukopisech.6 Také v nich se text
převážnou většinou hlásí ke kostnickému koncilu,7 přičemž pražský mu2
M. Jana Husi Korespondence a dokumenty. Ed. Václav Novotný. Praha 1920, s. XXXV,
XXXVII. Jedná se o významný husovský rukopis Stadtbibliothek Bautzen, 4o 24 (zde
fol. 26r−34r), který nověji popsal K r z e n c k , Thomas: Die Bautzener Hussitica der
ehemaligen Gersdorfschen Bibliothek. Studie o rukopisech (dále jen StR) 31, 1995−1996,
s. 161−165, zde viz zvl. s. 163.
3
K a m i n s k y , Howard: A History of the Hussite Revolution. Los Angeles 1967, s. 365,
pozn. 18. Jedná se o rkp. původně mistra Pavla ze Slavíkovic, dnes Österreichische Nationalbibliothek (dále jen ÖNB) Wien, 4937 (zde fol. 2r−6v), který nověji popsal H r u z a , Karel:
„Liber Pauli de Slauikouicz“. Der hussitische Codex 4937 der Österreichischen Nationalbibliothek in
Wien und sein ursprünglicher Besitzer. In: Handschriften, Historiographie und Recht. Winfried
Stelzer zum 60. Geburtstag. Hg. von Gustav Pfeifer. Wien − München 2002, s. 128−152.
4
Nejprve v práci B a r t o š , František Michálek: Do čtyř pražských artikulů. Z myšlenkových i ústavních zápasů let 1415−1420. 2. vyd. Praha 1940, s. 9, pozn. 9; posléze t ý ž :
Husitská revoluce I. Doba Žižkova 1415−1426. Praha 1965, s. 14, pozn. 3. Jde o rkp. Národní
knihovny České republiky (dále jen NK ČR) Praha, IV H 17 (fol. 205r–213v), který je stále
nejlépe popsán Josefem T r u h l á ř e m : Catalogus codicum manu scriptorum latinorum
qui in c. r. Bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur I–II. Pragae 1905–1906,
zde sv. I, č. 781, s. 316−318; srov. také K r m í č k o v á , Helena: Paběrky z rukopisů
univerzitních. In: Campana codex civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno 2009, s. 182−183
a 203.
5
Viz M a r e č k o v á , Dagmar: Protihusitská abjurační formule vyšebrodská. Listy filologické 90, 1967, s. 231–246; korekce Bartošových názorů na s. 234–236; edice na s. 238–246.
Nutno však dodat, že vydaný text nestojí v centru autorčiny badatelské pozornosti. Nakolik
je nám známo, studii nověji zmiňují pouze K e j ř , Jiří: Husův proces. Praha 2000, s. 213,
pozn. 8, a H a l a m a , Ota: Otázka svatých v české reformaci. Brno 2002, s. 19, pozn. 34,
a 36, pozn. 107.
6
Jejich soupis předchází edici textu, tamtéž je také přehled užitých sigel (viz níže, s. 23).
O rukopisech a jejich signaturách se nadále budeme zmiňovat jejich prostřednictvím, pokud
nebude uvedeno jinak.
7
Vyplývá to z nadpisů připojených k některým rukopisům: rkp. A, fol. 150r: „Ponuntur
interrogaciones facte pro clericis per concilium Constanciense“; rkp. F, fol. 29r: „Interrogaciones
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zejní rukopis M přímo uvádí, že články byly zaslány z koncilu do Prahy:
Articuli missi sunt de concilio Constanciensi Pragam.8 Ani jeden z opisů opět
není datován. Vzájemná kolace dohledaných rukopisů ukázala na tři dobře odlišené redakce interrogatoria. Ty se od sebe liší především různým
pořadím a počtem otázek, ale také různou kvalitou textu.
Redakci α, jak ji budeme pracovně nazývat, náleží šest rukopisů
(WEORMF), které obsahují celkem 23 otázek, respektive článků. Specifický je mezi nimi klementinský rukopis F, který kombinuje redakci α, jíž
odpovídá většina otázek (1–4, 11b–23), s redakcí γ u zbylých interrogací
(5–11a).9 I když kvalita opisů textu se v redakci α odlišuje, v zásadě lze
říci, že u složitějších obratů se již objevuje lectio facilior, respektive zvýšená
frekvence různočtení. Nechybí ani omise jednotlivých slov.
Relativně nejlepší je z této redakce vídeňský rukopis W. Je součástí
poměrně důležitého kodexu z 15. století s texty k dějinám Husovy kauzy
a husitství vůbec.10 Interrogatorium je zde zapsáno klidnou gotickou kurzivou, a protože stejná ruka zapsala i otevřený list do Čech papežského
legáta Jindřicha Beauforta z roku 1427 (fol. 261rv),11 můžeme se domnívat,
že k zápisu našeho textu nedošlo dříve než ve druhé polovině 20. let, spíše
později. Ostatně za naším textem na téže straně bezprostředně následuje
stejnou rukou zapsaná křížová bula Martina V. Omnium plasmatoris Domini
z března 1420 (fol. 271v–272v).12
Bezmála stejnou kvalitu znění vykazuje pražský klementinský opis E.
Je přítomen v konvolutu převážně teologických textů zapsaných ve druhé
polovině 14. a v 15. století.13 Původně patrně tvořil samostatnou jednotku,
neboť rozměry jeho listů jsou menší, v kodexu se nachází na dvou místech
a navíc jeho písařská ruka je odlišná od ruky, která zapsala sousední texty.
To vše může být známka původní užitkovosti textu. Za zmínku stojí i skutečnost, že bezprostředně za interrogatorium (na fol. 192v–193r) někdo
později zběžnou gotickou kurzivou zapsal začátek traktátu mistra Jana
(Hildesena) z Hildesheimu s incipitem Sacro concilio non est detrahendum

concilii“; rkp. O, fol. 298r: „Item articuli interrogativi contra wiklefistas editi per concilium generale
Constanciense et valent pro confessoribus.“
8
Viz rkp. Knihovny Národního muzea (dále jen KNM) Praha, E I 6, fol. 196v.
9
O něm podrobněji níže v popisu redakce γ.
10
Ke kodexu ÖNB 4941 viz Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales
in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum III. Cod. 3501–5000. Vindobonae 1869,
s. 435–436.
11
K němu srov. B a r t o š , František Michálek: An English Cardinal and the Hussite
Revolution. Communio viatorum 6, 1963, s. 47–54, kde i edice podle ještě jiného rkp.
12
Naposledy vydal E r š i l , Jaroslav in: Acta Martini V. 1417–1431 I. 1417–1422.
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia VII. Pragae 1996, č. 565, s. 247–249.
13
Podrobný popis kodexu NK ČR Praha, XIII E 7, viz v databázi Manuscriptorium
(www.manuscriptorium.com).
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(zde contradicendum), který vznikl v Čechách na obranu koncilu a jeho zákazu kalicha pravděpodobně roku 1415.14 Souvislost obou textů je zřejmá.
Více různočtení přichází v kapitulním rukopisu O. Je součástí objemného kodexu, z něhož většinu zabírá světová kronika Martina z Opavy.15 Náš text se nachází v bloku písemností z let 1407–1418 se vztahem
k husitské problematice (fol. 227r–310r). Ty byly zapsány čtyřmi různými
písaři – ruka A: fol. 227r–293v; ruka B: fol. 293v–297v a 300r–300r bis;
ruka C: fol. 298r–300r (tj. náš text); ruka D: fol. 301r–310r. Nás v tuto
chvíli nejvíce zaujme, že i zde se zápis našeho textu jeví být původně
samostatným celkem. Na původní svébytnost interrogatoria odkazuje
jednak to, že na rozdíl od sousedních textů zde není písmo nijak úsporné
a písař také použil méně zkratek a slova často rozepisoval v úplnosti, byť
ne bez chyb. Dále písař B, jehož zápisy náš text obklopují a který také
dodatečně k našemu textu připojil rubriku,16 zapisoval své texty očividně
do již svázaného kodexu. To, co zapsal bezprostředně za interrogatorium
(fol. 300r–300r bis), totiž pro nedostatek místa dokončil až na dodatečně
vloženém lístku. Zajímavé je, že se opět jedná o výše zmíněný traktátek
Jana Hildesena Sacro concilio non est detrahendum. Jestliže jiné písařem B
dodatečně zapsané texty se rovněž týkají kostnického koncilu, popřípadě
kalicha, souvislost s interrogatoriem je opět zřejmá.
Nejvíce porušené v redakci α jsou rukopisy R a M, mezi jejichž zněním
lze navíc pozorovat jistou, byť nepřímou příbuznost. Vídeňský rukopis R
je součástí sborníku malého formátu českého původu s texty z různých
oborů, přičemž zaujme řada proroctví.17 Náš text se nachází v sevřeném
bloku česky i latinsky psaných písemností, které byly na papír kontinuálně
zapsány jedním písařem (fol. 47r–57v). Převážně se jedná o listy či úřední
písemnosti katolické strany k husitství z let 1415–1436, z čehož lze soudit, že interrogatorium bylo do toho bloku opsáno nejdříve až ve druhé
polovině 30. let 15. století. Takový závěr podporuje i nadpis, v němž se
již paušálně mluví o Češích, kteří mají být odsouzeni (Articuli, per quos
debent abiudicari Bohemi). Kvalita opisu značně trpí opakovanými většími
omisemi písařského rázu. V důsledku vynechání textu v článcích 16 a 17
došlo k jejich spojení, v závěru textu chybí celý 21. článek a oba články
sousední zde navíc přicházejí v opačném pořadí.
14
O něm nověji C o u f a l , Dušan: Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431.
Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů. Praha 2012, s. 51.
15
Kodex O 2 popsal P o d l a h a , Antonín: Soupis rukopisů knihovny Metropolitní
kapitoly pražské II. F–P. Praha 1922, č. 1586, s. 453–455.
16
Citujeme ji výše, v pozn. 7.
17
K nim podrobněji L e r n e r , Robert Earl: Popular Justice: Rupescissa in Hussite
Bohemia. In: Eschatologie und Hussitismus. Edd. Alexander Patschovsky – František Šmahel.
Praha 1996, s. 39–52, zde zvl. s. 45–47, který část kodexu datuje kolem r. 1424. Orientační
rozpis obsahu kodexu ÖNB 3282 in: Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et
orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum II. Cod. 2001–3500. Vindobonae
1868, s. 435–436.
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Ještě hůře je na tom pražský muzejní rukopis M. Ten mimo jiné
v důsledku haplografické omise slučuje 7. a 8. článek, rozděluje 16. otázku
do dvou článků a v závěru textu rovněž mění pořadí tří článků posledních.
Také o něco rozvádí původní text. To samo o sobě není nic pozoruhodného, kdyby se ovšem nejednalo o zápis v důležitém muzejním kodexu
(sg. E I 6), jehož význam pro hlubší poznání vztahu Čech a kostnického
koncilu ocenil již František Palacký, který z něho vydal několik pramenů.18
Z formálního hlediska se jedná o kvartový papírový kodex o 267 listech,
který takřka celý zapsal jeden písař charakteristickou zběžnou gotickou
kurzivou. O jeho identitě se v literatuře svedl spor, přičemž Rudolf Urbánek dokonce usuzuje, že původce kodexu měl přímou vazbu k jednomu
z výrazných českých účastníků koncilu Maříku Rvačkovi.19 Bylo by však
možné, aby v případě našeho textu – koncilního interrogatoria! – od Maříka
získal k opisu takto nekvalitní materiál? Spíše ne, pokud tedy při přepisu
nevyrobil uvedené odchylky on sám.
Redakce β je pozoruhodná tím, že jí přináleží znění otázek, jak je
nacházíme ve třech výše uvedených rukopisech interrogatoria s připojenými odpověďmi. Proto je pro nás klíčová existence pražského kapitulního
rukopisu K, který náleží stejné redakci, je však tvořen pouze souborem
otázek bez odpovědí. Navíc, jak ještě podrobněji objasníme níže, rukopis
se k téže redakci hlásí i nadpisem: Forma inquisicionis concepta per prelatos,
přičemž slovo následující po prelatos bylo vyškrábáno a je prostým pohledem nečitelné.20
Zde se samozřejmě vznáší důležitá otázka, zda podoba rukopisu K
(bez odpovědí) spadá ještě do doby před připojením odpovědí k interrogatoriu, anebo naopak odráží situaci, kdy odpovědi byly (dříve či později)
18
Tato významná památka by si zasloužila nový kritický popis, neboť popis kodexu z pera
Františka Michálka Bartoše (Soupis rukopisů Národního musea v Praze I. Praha 1926, č. 134,
s. 28–31) není příliš uspokojivý. František Palacký z něho čerpal pro svá Documenta Mag.
Joannis Hus vitam, doctrinam, causam in Constantiensi concilio actam et controversias de religione in
Bohemia annis 1403–1418 motas illustrantia, quae partim adhuc inedita, partim mendose vulgata,
nunc ex ipsis fontibus hausta. Pragae 1869, ke kodexu jako takovému srov. zvl. s. XI.
19
U r b á n e k , Rudolf: Mařík Rvačka jako protihusitský satirik. Časopis Společnosti
přátel starožitností 63, 1955, s. 1–24, zde s. 3–4. Z jeho argumentace současně vyplývá, že
ten, kdo údajně Maříkův materiál uspořádal (opsal?) a doplnil, byl děkan Vojtěch z Týna nad
Vltavou. B a r t o š , František Michálek: Z politické literatury doby husitské 1. Protihusitský
veršovec Jakub Trch. Sborník historický 5, 1957, s. 30, v polemice s Urbánkem ovšem přiznává
„původství sborníku“ – a nutno říci, že na základě poměrně neprůkazné dedukce – katolickému knězi Jakubu Trchovi. Dodejme, že F. Palacký viděl ve zhotoviteli kodexu katolického
Jihočecha, který jej sestavil kolem roku 1419, viz Documenta, s. XI.
20
Viz rkp. Archiv Pražského hradu – Knihovna metropolitní kapituly u sv. Víta Praha,
K 16, fol. 60r. P o d l a h a , Antonín: Doplňky a opravy k soupisu rukopisů metropolitní kapituly pražské. Praha 1928, č. 1210, s. 32, uvádí, že text na fol. „60r Forma inquisitionis contra
asseclas Joannis Wiclef et Joannis Hus“ vydal H ö f l e r , Konstantin: Geschichtschreiber der
hussitischen Bewegung in Böhmen II. Fontes rerum Austriacarum I. Scriptores VI/2. Wien 1865,
s. 240–243, to je však omyl.
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při opisu pominuty. Zjistit to by bylo užitečné i proto, že tato redakce textu
přináší pouze 22 otázek, neboť 18. článek chybí. Navíc oproti redakci α je
zde jiné pořadí interrogací: otázky 15–22 jsou předřazeny dotazům 1–14.
Pokud by se podařilo dokázat existenci interrogatoria v této podobě před
tím, než k němu neznámý autor připojil odpovědi, těžko by uvedené odchylky padaly na jeho hlavu.
Ačkoliv nemáme mnoho nástrojů, jak dotčené dilema rozhodnout,
zjistit něco více o povaze interrogatoria v redakci β přece jen lze. Na základě
kolace uvedených tří rukopisů interrogatoria s odpověďmi můžeme konstatovat, že jejich znění si je poměrně blízké. Tím více vynikají odchylky, které
vůči němu má ve společném textu kapitulní rukopis K. Protože v převážné
většině případů jeho různočtení přímo odpovídají redakci α, popř. γ, nezdá
se být pravděpodobné, že by podoba rukopisu K vznikla až pominutím výše
dotčených odpovědí. Naopak text interrogatoria s odpověďmi se jeví být
v tomto ohledu uhlazenější a tím i mladší. To však nemění nic na tom, že
obě skupiny rukopisů v tradici β lze připsat jednomu společnému prostředí.
Doposud jsme explicitně nezmínili, že výše zmíněné odpovědi jsou
husitské provenience.21 Ostatně výše zmíněný vídeňský kodex 4937 původně patřil husitskému knězi a bibliofilovi Pavlovi ze Slavíkovic, a v případě
budyšínského rukopisu 4o 24 dokonce přímo víme, že v něm přítomné
interrogatorium s odpověďmi zapsal Jan Biskupec, tedy se vší pravděpodobností onen krumlovský rožmberský kaplan, který se z rozhodnutí svého
pána a jeho poručníka v červnu 1417 aktivně účastnil zavádění kalicha
na rožmberských statcích.22 Biskupec některé své zápisy v kodexu datoval, přičemž opis textu, který v 15. století interrogatoriu předcházel (byť
na jiné složce), dokončil 18. ledna 1418 (fol. 24v), jiný text pak dokončil
až roku 1421 v Církvici (fol. 207v). Na fol. 52r za opisem žalob Michala
de causis na Husa stojí za pozornost také jím psaná apostrofa: „Ó Biskupče
i s Mníškem, patř veliké bezpráví, trpmež také míle etc.“ Mníškem se nejspíše
míní jiný ctitel Jana Husa, Mikuláš Mníšek, který z vůle vrchnosti v letech
21
Nejedná se ovšem o záznam inkvizičního výslechu nějakého konkrétního husity, jak
to již správně konstatovala M a r e č k o v á , D.: Protihusitská abjurační formule, s. 235.
22
O této události i s prameny např. Š m a h e l , František: Husitská revoluce I–IV. 2. vyd.
Praha 1995–1996, zde sv. II, s. 302. B a r t o š , František Michálek: Z dějin Karlovy university v době husitské. Jihočeský sborník historický (dále jen JSH) 40, 1971, s. 54–57, Biskupce
současně ztotožňuje s Janem Bradatým (Barbat), mistrem Janem z Krumlova (od r. 1415
krumlovským „kazatelem Čechů“) a konečně i s Janem Bradáčkem, který se počátkem ledna
1415 mihne v Kostnici. To má za věrohodné i Š m a h e l , František: Jan Hus. Praha 2013
(podle rejstříku), ovšem s tím, že má za „dosti sporné“ spojení Jana Bradatého, alias Biskupce,
s „kostnickým“ Janem Bradáčkem, viz tamtéž, s. 189 (pozn. 464), srov. i t ý ž : Husitská
revoluce I, s. 485, pozn. 324. Těžko se ale jedná o šlechtice Jana Biskupce z Třebovětic, jak
se domnívá t ý ž : Husitská revoluce II, s. 302. Otázkou pak je, zda je totožný s Janem Biskupcem, zvaným Ožeh, pražským farářem u sv. Petra na Poříčí, který se po boku Jakoubka
a Rokycany údajně zapojil na jaře roku 1427 do akce proti Korybutovičovi, viz Výbor z české
literatury doby husitské I. Edd. Bohuslav Havránek – Josef Hrabák – Jiří Daňhelka. Praha 1964,
s. 328 a 331–332.

8

I

N

T

E

R

R

O

G

A

T

O

R

I

U

M

…

1417–1419 mohl pobývat na faře v Trhových Svinech, zhruba 30 kilometrů
od Českého Krumlova, i když ta náležela katolicky smýšlejícímu mistru
Václavovi Višně. Z uvedeného se tak zdá být pravděpodobné, že Biskupec
interrogatorium s odpověďmi opsal ještě v jižních Čechách, snad kolem
roku 1418, před návratem Oldřicha z Rožmberka ke katolictví v červnu
1420, který také nejspíše stojí za onou apostrofou i Biskupcovým následným pobytem v Církvici.23
Ke stoupencům reformního hnutí se ovšem řadil přinejmenším také
zadavatel či majitel opisu interrogatoria v kapitulním rukopisu K, a to
především proto, že jej zde nacházíme v sousedství drobných utilitarních
textů ve prospěch laického kalicha. Jak ukázala podrobná analýza celého
kodexu, jednalo se o konzervativního husitského mistra, nejspíše o Husova
právníka mistra Jana z Jesenice, který si text interrogatoria opatřil zřejmě
v průběhu roku 1417.24
Důležité zjištění, že koncilní text v redakci β známe výhradně jen
z husitského prostředí, by samo o sobě mohlo vést k závěru, že podoba
interrogatoria v této redakci je až druhotné povahy, kdyby ovšem rukopisy
této redakce současně nezachycovaly nejlepší známé znění jednotlivých
článků. Uvedený závěr je tedy zatím předčasný a musí být prověřen dalším
studiem.
Interrogatorium v redakci γ je nám známo ze tří rukopisů (PAV),
k nimž se dílem počítá také výše zmíněný specifický rukopis F, který v této
podobě uvádí pouze otázky 5–11a. Tato redakce koncilního interrogatoria
má již výrazně upravenou podobu. U dvou otázek došlo k rozdělení textu
do dvou jednotek, takže celkově tato podoba interrogatoria čítá 25 článků.
Především však došlo k rozčlenění otázek do dvou oddělených skupin
podle toho, zda údajně cílí pouze na kněze, nebo na všechny osoby, včetně
laiků. Nutným důsledkem tohoto kroku bylo zpřeházení původního pořadí
otázek do následující podoby: otázky 5–11a [v tradici γ 1–8] jsou určeny
pro kněze; otázky 1–4 a 11b–23 [v tradici γ 9–25] jsou pro všechny, respektive pro laiky. Relativně pozdnímu vzniku této redakce a její druhotnosti
nasvědčují i dochované opisy textu v jednotlivých kodexech.
Bylo uvedeno, že rukopis F kombinuje dvě redakce. Tuto nezvyklou
situaci snáze pochopíme, uvedeme-li, že jej (skoro jako celý kodex) zapsal
23
Uvedené údaje z kodexu registrují již V. Novotný s Th. Krzenckem, viz výše, pozn. 2.
O Mníškovi a jeho pobytu ve Svinech V i d m a n o v á , Anežka: Husův přívrženec Mikuláš
Mníšek. Husitský Tábor 3, 1980, s. 51–66, která uvedenou apostrofu rovněž spojuje s Mikulášem Mníškem a rokem 1420. K Oldřichovu obratu se nověji vyjádřil N o v o t n ý , Robert:
„Sloup království“ v počátcích revoluce. Oldřich z Rožmberka 1417–1420. In: Zrození mýtu. Dva
životy husitské epochy. Edd. Robert Novotný – Petr Šámal. Praha – Litomyšl 2011, s. 60–72.
24
Viz C o u f a l , Dušan: Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? StR 44, 2014, s. 85–139.
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známý třeboňský augustinián Oldřich Kříž z Telče († 1504).25 Vzhledem
k tomu, že text opisoval až ve druhé polovině 15. století (zřejmě roku
1463),26 je pochopitelné, že měl k ruce více exemplářů našeho textu a tím
i jeho odlišné redakce. Do rukopisu na fol. 29v nejprve zapsal prvních
osm článků v redakci γ, zbylé články však dokončil dříve či později podle
redakce α. Kříž samozřejmě zjistil, že změna redakcí znamená i změnu
pořadí článků. S tím, že nejdříve zapsané úvodní články v redakci γ se náhle
staly články 5–11 v redakci α, se vypořádal tak, že články 1–4 v redakci
α zapsal do volného místa na předcházející fol. 29r a zbylé články 12–23
potom dokončil na fol. 29v a 30r; opět kde se dalo. Dodejme, že v okolí
zápisu interrogatoria převažují texty k eucharistické tematice, respektive
k otázce laického kalicha z doby před rokem 1420.27
Do jisté míry k podobné situaci došlo i v třeboňském rukopisu A, který
rovněž opsal Kříž z Telče ve druhé polovině 15. století.28 Zde zapsaný text
v redakci γ totiž posléze „vylepšil“ dodatečnými vsuvkami a emendacemi,
opět se vší pravděpodobností podle redakce α. Umístění textu v kodexu
nám o něm samém mnoho nepoví. Předchází polemika Stanislava ze Znojma
Alma et venerabilis 29 a následuje křížový odpustkový list Juliána Cesariniho
z 20. března 1431, který původně, v srpnu 1431, opsal v Chebu katolický
exulant a nominální farář v Plané Martin.30 Ten nás také přivádí k dalšímu
rukopisu interrogatoria v redakci γ.
Rukopis P je zapsán v objemném klementinském kodexu s převážně
protihusitskou literaturou, který pořídila takřka výhradně jedna písařská
ruka. Protože zápis některých textů na různých místech kodexu je datován
do let 1427 a 1428 v Chebu (viz fol. 108v, 152r, 182v, 207r), můžeme
předpokládat, že také náš text byl stejným písařem opsán nejspíše ještě
do konce druhé poloviny 20. let.31 Že oním písařem byl zmíněný exulant
Martin, ukazuje lokace textů do Chebu, ale hlavně provenienční poznámka
25
O něm a jeho písařské činnosti K a d l e c , Jaroslav: Oldřich Kříž z Telče. Listy
filologické 79, 1956, s. 91–102, 234–238 a S p u n a r , Pavel: Vývoj autografu Oldřicha
Kříže z Telče – příspěvek k poznání písařské osobnosti ve středověku. Listy filologické 81, 1958,
s. 220–226.
26
Takto jsou v kodexu datovány některé následující texty, viz fol. 111r a 147v. Nelze
ovšem rozhodnout, kdy se Kříž k zápisu našeho textu vrátil a dokončil jej, jak se o tom vzápětí
zmiňujeme.
27
Rkp. NK ČR Praha, I F 18, popsal T r u h l á ř , J.: Catalogus I, č. 250, s. 100–104.
28
Rkp. Státního oblastního archivu v Třeboni, A 16, popsali W e b e r [ = K a d l e c ] , Jaroslav – T ř í š k a , Josef – S p u n a r , Pavel: Soupis rukopisů
v Třeboni a v Českém Krumlově. Praha 1958, č. 17, s. 115–160.
29
Viz S p u n a r , Pavel: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post
Universitatem Pragensem conditam illustrans I. (Studia Copernicana 25). Wratislaviae – Varsaviae – Cracoviae – Gedani – Lodziae 1985, č. 796, s. 294.
30
Viz W e b e r [ = K a d l e c ] , J. – T ř í š k a , J. – S p u n a r , P.:
Soupis rukopisů, s. 126, kde kolofon: „[...] in Egra per me, Martinum, plebanum Planensem pro
tunc exulem.“ K textu nověji S t u d t , Birgit: Papst Martin V. (1417–1431) und die Kirchenreform in Deutschland. Köln 2004, s. 691, pozn. 34.
31
Rkp. NK ČR Praha, XIII E 5, popsal T r u h l á ř , J.: Catalogus II, č. 2324, s. 236–238.
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na předním přídeští kodexu zapsaná stejnou rukou, která praví: Iste libellus
est domini Martini plebani in Plana. Shodou okolností jsme tak narazili
na dalšího exulanta-písaře, jednu z obětí husitské revoluce.32
Relativně nejhůře dochované znění interrogatoria v tradici γ obsahuje
spolu s rukopisem A vídeňský rukopis V. Je součástí kodexu s převážně
katolickými polemikami proti kalichu z desátých let, často se vztahem
ke kostnickému koncilu. Texty byly zapsány ve dvou sloupcích dvěma písaři
gotickou kurzivou bezprostředně za sebou. Protože ruka, která zapsala
náš text, zapsala i chebský projev Jindřicha Tokeho z května roku 1432
(fol. 110r–111v), opis interrogatoria zřejmě nebude o mnoho starší.33 Zdá
se tak, že pražský rukopis P, pravděpodobně z let 1427–1428, představuje
nejstarší známý zápis interrogatoria v redakci γ a tak i její terminus post
quem non.
Přes uvedené výrazné nedostatky má ovšem redakce γ i jednu přednost. I když trpí četnými abreviacemi a zjednodušeními, nejenom pro
přípravu edice má svou nepostradatelnou hodnotu v tom, že na vybraných
nejasných místech textu přichází s lepším čtením než redakce α, respektive
se čtením blízkým či přímo odpovídajícím redakci β.34 Jestliže v jejím případě známe interrogatorium samostatně pouze z rukopisu K, představuje
redakce γ důležitého svědka při rozhodování editora o znění textu, které
je bližší koncilnímu archetypu.
Stručný popis známých redakcí interrogatoria a jejich jednotlivých
rukopisů zřetelně ukázal, že náš text s sebou nese především nejasnost
svého původního uspořádání. Zatímco pořadí otázek v redakci γ je očividně pozdní záležitostí, výrazně obtížnější je fundovaně rozhodnout,
zda se svým uspořádáním blíží více originálu redakce α, nebo β. Viděno
negativně, na jedné straně vah zatím spočívá celkově horší znění textu
v redakci α, na straně druhé závažná absence otázky 18 v redakci β a její
husitská provenience, respektive husitská provenience jejích známých
opisů. Abychom se při rozhodování naznačeného dilematu posunuli dále,
bude nutné zohlednit další aspekty zkoumaného pramene. To nám záro32
K tomuto fenoménu srov. alespoň B o l d a n , Kamil: Die Augustiner-Chorherren aus
Raudnitz und Sadská im Exil in der Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften. StR 29, 1992,
s. 79–93.
33
Rozpis rkp. ÖNB Wien, 4176, je dohledatelný in: Tabulae codicum manu scriptorum III,
s. 191–192. Budiž doplněno, že edici Tokeho textu, kterou připravila N e c h u t o v á ,
Jana: Proslov Jindřicha Tokeho „Pax vobis“ k zahájení chebských porad 9. května 1432. In: Soudce
smluvený v Chebu. Praha 1982, s. 141–149, nověji nezaznamenala znalkyně Tokeho života
a díla H ö l z e l , Hildegund: Heinrich Toke und der Wolfenbütteler „Rapularius“. Hannover
1998, č. 15, s. 21 a s. 53–54.
34
Níže v edici srovnej především různočtení k místům: „qui est infamatus de fautoria vel
percipitur favere Iohanni Wykleff et Iohanni Hus“ (čl. 9) nebo „ex illa concessione pro indulgenciis
consequendis et visitandum“ (čl. 20).
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veň umožní se s ním komplexně seznámit a lépe vystihnout jeho hodnotu.
Začněme obsahem.
II.
Z hlediska logiky uspořádání jednotlivých bodů interrogatoria se
jeví být autentičtější redakce α. Články 1 až 8 v této redakci našeho textu
očividně nejprve mají pomoci podchytit podezřelé osoby. První článek se
nejprve obecně dotazuje na závaznost rozhodnutí všeobecného (kostnického) koncilu. Druhý přechází již ke konkrétním kauzám a dotazuje se
na správnost odsouzení Jana Wyclifa, Jana Husa a Jeronýma Pražského.
Třetí se táže na heretičnost uvedených osob a jejich učení. Čtvrtý se ptá
na legitimitu kněžského majetku, respektive na ilegálnost jeho odnímání
světskou autoritou. Pátý stanoví, že pokud nějaký klerik bude obviněn ze
zastávání a praktikování jakéhokoli ze 45 článků Jana Wyclifa a 30 článků
Jana Husa, má být tázán na jejich nepřípustnost podle výnosu kostnického
koncilu. Za šesté má být klerik dotázán na každý článek zvlášť a na každý
má odpovědět „věřím“, nebo „nevěřím“. Jestliže se k nějakému přizná nebo
bude ze zastávání nějakého usvědčen svědky, má jej odpřisáhnout v obvyklé podobě. Jestliže to odmítne, má být souzen jako kacíř. Za sedmé má
být dotazován, zda vlastní nějaké Wyclifovy, Husovy či Jeronýmovy spisy,
publikované v jakémkoli jazyce. Pokud ano, má je pod přísahou odevzdat
a tyto spisy pak mají být na místě slavnostně ve shromáždění lidu spáleny.
Pokud dosvědčil, že u sebe žádné takové spisy nemá, ale má je jinde, má
přísahat, že je odevzdá u svého ordináře ve stanové lhůtě. Podobným směrem míří i osmý článek. Ten žádá, aby byl klerik tázán, zda zná někoho,
kdo má spisy uvedených kacířů, a pokud ano, ať ho prozradí. Jestliže bude
tato osoba pod jurisdikcí téhož biskupa, brzy poté, co bude předvolána,
mají být od ní uvedené spisy získány a spáleny. Jestliže takový obviněný
nebude z diecéze uvedeného biskupa, má být nahlášen u svého ordináře.
Vzhledem k vydavateli textu, kostnickému koncilu, se dobře vysvětluje, proč první dvě otázky cílí na jeho autoritu a autoritu jeho výnosů.
Lakmusovým papírkem při vyhledávání hereze se však stávají především Jan
Wyclif, Jan Hus a Jeroným Pražský, jejich zavržené učení a spisy. Poněkud
vyčnívá dotaz na legitimitu kněžského majetku a jeho odnímání světskou
mocí. To je znamení, že vydavatelé textu přikládali této záležitosti zvláštní
význam. Je také zřejmé, že v centru pozornosti stojí klérus. Dobře se to
doplňuje s tím, že pokyny jak s vyšetřovaným nakládat určují za primárního
adresáta textu místní diecézní správu v čele s biskupem, která samozřejmě
klérus disciplinuje a dohlíží na jeho orthodoxii.
Devátý článek v redakci α představuje v interrogatoriu patrný zlom.
Začíná slovy item primo a konstatuje, že kdo bude v jakékoli diecézi obviněn

12

I

N

T

E

R

R

O

G

A

T

O

R

I

U

M

…

či přistižen, že přeje Janu Wyclifovi a Janu Husovi, odsouzeným kacířům,
či jejich učení, má být především předvolán a vyzván, aby, je-li laik, přísahal
na obraz Ukřižovaného (super ymaginem Crucifixi), je-li klerik či mnich,
na evangelia, a takto se zavázal říkat pravdu ve věcech, které budou předmětem výslechu (de interrogatis). Není pochyb, že po otázkách, které mají
církevní správu upozornit na podezřelou osobu, nyní přichází vzor pro její
podrobný výslech. I když v něm opět hrají důležitou roli články spojované
s Wyclifem a Husem, záběr témat je širší.
Obviněný má být logicky nejprve dotazován na oprávněnost přísahy,
respektive křivé přísahy. Pokud bude přísahat a odmítne křivopřísežnictví,
má být dotazován na legitimitu kostnického koncilu a závaznost jeho výnosů. Dochází tak v zásadě k opakování první otázky, což opět podtrhuje
identitu vydavatele textu. Za kacíře má být dále pokládán ten, kdo smýšlí
o svátostech, „klíčích“ (tj. duchovní moci), řeholních řádech a trestech jinak
než církev; také ten, kdo popírá nutnost svěcené vody ke křtu, kdo zastává
remanenci, laické přijímání podobojí a jeho nutnost ke spáse, kdo popírá
nutnost ušní zpovědi pouze knězi, kdo popírá moc hierarchie odpouštět
hříchy při svátosti pokání, kdo popírá platnost udělených svátostí papežem,
preláty a kněžími, kteří jsou ve smrtelném hříchu, kdo tvrdí, že papež, biskup a prostý kněz mají ve všem stejnou autoritu, kdo popírá oprávněnost
odpustků a návštěvy kostelů ve stejné věci a kdo popírá ctění ostatků,
svršků a obrazů svatých; dále ten, kdo popírá moc papeže a prelátů někoho exkomunikovat, aniž by věděli, zda byl takový dříve exkomunikován
Bohem, a konečně kdo popírá jejich moc suspendovat kněze ze sloužení
mše a z kázání, moc uvalit interdikt, moc povolat světské rameno proti
neposlušným a vzpurným a kdo popírá poslušnost nižšího duchovenstva
a světských osob vůči prelátům.
Z hlediska obsahu a logiky uspořádání interrogatoria je tak zřejmé,
že řazení článků v redakci β (respektive γ) je druhotné. Zde přítomné
přesunutí bloku otázek 1–8 na konec textu zřetelně narušilo původní
záměr vydavatele nejprve pomocí vybraných témat vyhledat podezřelého
a posléze jej pod přísahou podrobit důkladnému výslechu. Není to ovšem
jen vnitřní logika textu, co nás přivádí k tomuto závěru. Je to také zjištění,
že interrogatorium koncilu má v uspořádání redakce α jednu významnou
paralelu.
III.
Důležitým svědkem při posuzování autenticity známých redakcí koncilního interrogatoria je bula Inter cunctas, kterou papež Martin V. vydal
22. února 1418 v Kostnici. Pontifik si v ní stěžuje, že tam, kde se rozmohly
Wyclifovy, Husovy a Jeronýmovy bludy, byli církevní správci nedbalí
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a dovolili jim růst. Proti tomu zakročil koncil. A aby nedošlo k dalšímu
rozšíření hereze, zvláště v Čechách a na Moravě, také papež se souhlasem
koncilu přikazuje, aby jejich stoupenci byli souzeni jako kacíři a předáni
světské moci. K jejich identifikaci je v bule připojeno 45 článků Wyclifových
a 30 článků Husových, ale také interrogatorium s 38 otázkami.35
Porovnání tohoto souboru s interrogatoriem koncilu ukázalo nápadnou shodu obou textů ve většině článků. Nechybí ani podobná sousloví či
přímo části vět. Pro nás je nejprve důležité zjištění, že pořadí článků v bule
je bližší řazení článků v redakci α koncilního interrogaroria než v redakci
β. Potvrzuje se tak výše konstatovaná autenticita podoby interrogatoria
v redakci α. Protože však v papežském interrogatoriu došlo v několika
případech k rozpracování některých témat (např. laický kalich či otázka
církevního majetku) do více článků, získáváme dále indicii, že stručnější
interrogatorium koncilu sloužilo autorům buly jako předloha.36 Více o tom
vypovídají rozdíly mezi oběma texty. V papežském interrogatoriu chybí
z koncilního interrogatoria tři body (první část článku 5, článek 6 a článek 9) a také pokyny pro vykonavatele interrogací, připojené k jednotlivým
otázkám. Vše má ovšem bližší či vzdálenější paralelu v textu, který v bule
buď papežskému interrogatoriu předchází,37 nebo po něm následuje.38 Tím
v bule došlo k přehlednějšímu oddělení vlastních otázek týkajících se hereze
od návodu církevní správě, jak při vyšetřování postupovat. Papežova bula
35
Bula naposledy vydána E r š i l e m , Jaroslavem. In: Acta Martini V. I, č. 218,
s. 98–108; interrogatorium na s. 104–106. K bule nověji B r a n d m ü l l e r , Walter:
Das Konzil von Konstanz 1414–1418 II. Bis zum Konzilsende. Padeborn – München – Wien –
Zürich 1997, s. 385–386, a S t u d t , B.: Papst Martin V., s. 62, pozn. 19. Oba autoři ovšem
nesprávně udávají číslo 37 jako celkový počet otázek.
36
Na důkaz našich tvrzení uvádíme alespoň konkordanci otázek obou textů v číselné
podobě. První položka denotuje pořadí článku v interrogatoriu koncilu podle redakce α,
druhá v papežské bule: 11 = 5; 1 = 6; 2 = 7; 3 = 8; 7 = 9; 8 = 10; 5b = 11; 10 = 12–14;
13 = 15; 14 = 16; 15 = 17 a 18; 16 = 20; 17 = 21; 18 = 22; 19 = 25; 20 = 26 a 27; 21 = 28;
22 = 30; 23 = 31 a 32; 4 = 33–35. Poslední jednotka je názorným příkladem, jak v bule
došlo k rozpracování původní otázky koncilního interrogatoria do více článků. Článek 12
interrogatoria koncilu, který je formulován velmi obecně a zahrnuje více témat (svátosti,
duchovní moc, řeholní řády, tresty), má potom volnou paralelu v článcích 19 a 29 buly.
37
Srov. níže, Interrogationes concilii, čl. 5a: „Item interrogetur, si aliquis clericus de aliquo vel
de aliquibus XLV articulorum Iohannis Wykleff vel XXX Iohannis Hus in executoria fuerit infamatus, quod ipsum vel aliquem ipsorum tenuerit, defenderit et asseruerit vel dogmatizaverit“ a bulu
Inter cunctas (Acta Martini V. I, s. 104): „Super premissis autem articulis [tj. 45 čl. Wyclifových
a 30 čl. Husových, DC] quilibet de eis suspectus seu in eorum assercione deprehensus iuxta modum
interrogetur infrascriptum.“
38
Srov. níže, Interrogationes concilii, čl. 6 a čl. 9 a s nimi bulu Inter cunctas (Acta Martini V. I, s. 106): „[...] si quis [...] repertus fuerit infamatus seu suspectus de quacunque specie heresis
pestifere secte vel doctrine pestilencium Johannis Wicleff, Johannis Huss et Jeronimi de Praga [...],
aut de fovendo, receptando, defendendo prefatos damnatos homines [...] citetur per vos seu alterum
vestrum, personaliter coram vobis seu altero vestrum compariturus, semotis procuratore et advocato,
responsurus medio iuramento per ipsum sic, ut predictum est, corporaliter prestito de plena et mera
veritate dicenda super suprascriptis articulis seu ipsorum singulis vel aliis oportunis secundum
exigenciam casus et ocurrencium circumstanciarum ad arbitrium vestrum [...].“
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tak v zásadě zužitkovala koncilní interrogatorium v jeho úplnosti, přehledněji jej strukturovala a dále jej rozpracovala. Doplnila ale i nová témata.
V interrogatoriu buly se oproti dotazníku koncilu nově objevují
otázky 1–4, pojednávající Husův, Jeronýmův a Wyclifův kult, dále otázky
23 a 24, týkající se papežského primátu, otázky 36 a 37 s tématy laického
a svobodného kázání a konečně otázka 38 na trestání smrtelných hříchů.
Z charakteru uvedených témat lze poměrně přesvědčivě odvodit, že tyto
dodatky nejspíše aktuálně reflektují nové zprávy z Čech o tom, k jakým
dalším prohřeškům proti církevní disciplíně zde dochází. Otázky po Petrově
primátu potom nepochybně odrážejí úspěšné vyřešení schismatu a volbu
nového papeže Martina V.
Dospíváme tak nejenom k doposud neznámému zjištění, že papež se
rovněž bulou Inter cunctas (a nejenom In eminentis)39 přiznal ke staršímu
textu koncilu, ale také, že koncilní interrogatorium spatřilo světlo světa
se vší pravděpodobností před volbou nového papeže. Tím se již přímo
dostáváme k dataci zkoumaného pramene.
IV.
F. M. Bartoš interrogatorium přímo spojuje s návratem Jana Železného do vlasti na přelomu léta a podzimu 1415.40 Jiří Kejř podobně spatřuje v katolické části textu vydané Dagmar Marečkovou „interrogatorium
kostnického koncilu určené krátce po Husově smrti pro Čechy“.41 Jakkoli by
bylo logické, aby koncil litomyšlského biskupa a svého zvláštního legáta
podobným textem vybavil – zvláště když mu vydal i abjurační formuli42 –,
přední odpůrce stoupenců Jana Husa námi zkoumané interrogatorium
tehdy s sebou domů ještě rozhodně vézt nemohl. Důvod je prostý. Protože o Jeronýmovi Pražském se v něm hovoří jako o odsouzeném kacíři, je
zřejmé, že otázky vznikly až po 30. květnu 1416. Platí-li zároveň předpoklad, že koncil interrogatorium do Čech poslal ještě před volbou nového
papeže, tedy před 11. listopadem 1417, získáváme pravděpodobné rozmezí,
v němž byl náš text vydán.
Ačkoliv s nepochybnou jistotou text blíže datovat neumíme, existují
indicie, které naznačují, že náleží spíše roku 1417. Tyto indicie jsou trojího
druhu.

39
Bula In eminentis potvrzovala všechna odsouzení Wyclifa a Husa Janem XXIII., a stejně
tak i podobné dekrety a výnosy kostnického koncilu, včetně dekretu Cum in nonnullis proti
kalichu z června 1415, viz Acta Martini V. I, č. 217, s. 96–98.
40
Srov. B a r t o š , F. M.: Husitská revoluce I, s. 14.
41
K e j ř , J.: Husův proces, s. 201, pozn. 8.
42
Viz M a r e č k o v á , D.: Protihusitská abjurační formule, s. 233–234.
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Koncilní interrogatorium, o němž máme dosvědčeno, že bylo posláno do Prahy, nutně nejprve vzbuzuje otázku, zda zanechalo v dané době
v Čechách nějaké otisky působení. A zdá se, že ano. V sedmém svazku
edice konfirmačních knih pražské arcidiecéze nalezneme k 1. červenci 1417
záznam, podle něhož jistý kněz při převzetí nového beneficia odpřisáhnul
články Jana Wyclifa a laický kalich.43 Jdeme-li před toto datum, zjistíme, že
9. června 1417 kněz Jiří při konfirmaci přísahal, že nepodával ani nedovolí
podávat laikům z kalicha, a 14. června 1417 zase kněz Jan přísahal způsobem, o němž se údajně podrobněji píše v synodních statutech.44 Protože
obvyklý termín synody připadal na 15. či 16. června, můžeme se domnívat,
že se jednalo o synodu mimořádnou. Blanka Zilynská ji klade do první
poloviny roku 1417, přičemž podle uvedených záznamů její datum ante
quem vztahuje k 14., resp. možná již 9. červnu. Na základě stejných údajů
dále soudí, že obsahem statut nejspíše mohl být zákaz kalicha a nařízení
přísah pro nově nastupující faráře.45 Zákaz kalicha jako jeden ze statutů
synody potom skutečně dosvědčuje list arcibiskupa Konráda z Vechty
panu Čeňkovi z Vartenberka, v němž mu metropolita hrozí exkomunikací, pokud neodvolá svůj rozkaz ze 17. června 1417 k zavedení kalicha
na rožmberských statcích.46
Jestliže uvážíme, že aplikace interrogatoria, především pak jeho první
části, se vynikajícím způsobem hodí na konfirmaci nových plebánů k nově
obsazovaným beneficiím, a také, že v něm nemalou roli hrají výše dotčené
Wyclifovy články a přísaha, nabízí se domněnka, zda uvedená synoda, její
statuta a upravené konfirmace nebyly podníceny doručením koncilního
43
Viz Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. Liber
septimus. Ab Anno 1410 usque ad annum 1419 (dále jen LC VII). Ed. Josef Emler. Pragae
1886, s. 232: „Jurauitque ibidem articulos Wicleff et non communicare sub vtraque specie.“
44
Tamtéž, s. 230–231: „Et ibidem dictus d. Georgius juramentum prestitit, quod non ministrabit
nec ministrare permittet sacramentum sub specie vtraque etc. prout in actis continetur“, a tamtéž,
s. 231: „Ibidem prefatus d. Johannes jurauit, prout in statutis synodalibus plenius continetur.“
45
Z i l y n s k á (jako N o ř í ž o v á ) , Blanka: Přehled utrakvistických synod v Čechách do roku 1440. JSH 47, 1978, s. 161, pozn. 15. K a m i n s k y , H.: A History, s. 241,
je toho názoru, že církevní správa zřejmě v reakci na univerzitní deklaraci z 10. března 1417
odmítala přiznat beneficium těm, kteří nepřísahali proti 45 článkům Wyclifovým a kalichu.
Jako první doklad udává záznam v LC VII, s. 224, k 8. dubnu, kde stojí, že nově konfirmovaný
kněz Jan „jurauit, quod omnia contenta in juramentis a plebanis de nouo instituendis recipi consuetis
tenebit et obseruabit“. Protože se jednalo o obvyklé přísahy, je otázkou, zda se zde skutečně již
míní také přísaha proti Wyclifovým článkům. Navíc až do 9. června v LC o dalších přísahách
nečteme.
46
Nedatovaný text vydal z nám již dobře známého pražského kapitulního rukopisu O 2,
fol. 295r–295v, B a r t o š , František Michálek: Synodní zápověď kalicha z r. 1417. JSH 18,
1949, s. 93, viz zvl.: „[...] nos, volentes universos Christi fideles nobis subditos et in nostra diocesi
et provincia constitutos a premissis premunire, dicte declaracioni asistentes, sinodaliter duximus
statuendum, ut [...] nullus presbiter [...] sacramentum sub utraque specie panis et vini populo laicali
presumeret ministrare [...].“ Z arcibiskupova listu ovšem nijak nevyplývá, že by se synoda sešla
až v reakci na Čeňkův krok, jak naznačuje tamtéž F. M. Bartoš. K a m i n s k y , H.: A History, s. 245, pozn. 68, zase neprávem výslovně pomíjí fakt, že Konrád psal právě i s ohledem
na usnesení (patrně mimořádné) synody.
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dotazníku do Čech. Pravděpodobnost této úvahy zvyšuje fakt, že arcibiskup
Konrád právě v první polovině roku 1417 dával nezvykle intenzivně najevo,
že mu prosazení vůle koncilu není lhostejné: 10. ledna konečně vyhlásil
kostnický zákaz kalicha z června 1415 a, jak jsme již poznali, posléze jej
nechal přetavit do synodního statutu, a snažil se jeho dodržování dokonce
vynutit i na předním pánu země.47 Další vhodnou příležitostí k prověřování
kléru, a především laiků, mohla být dříve či později také zpověď.48
Blíže chronologicky určit náš text nám rovněž může pomoci obeznámenost s pozadím jeho vzniku v Kostnici. Kromě článků Jana Wyclifa
a Jana Husa koncil v dotazníku tematizuje řadu dalších nešvarů, které
úzce souvisejí s církevní praxí a disciplínou. A právě o většině z nich víme,
že byly koncilu tlumočeny průběžně a z různých stran nejpozději ve druhé polovině roku 1416. Výmluvný seznam stížností na husitské kněze
na Moravě, s nimiž má interrogatorium mnohé styčné plochy, obsahuje
list olomoucké kapituly kostnickému koncilu z prosince 1416.49 Obdobné
prohřešky uvádějí žaloby na radikální husitské kazatele z Táborska, zřejmě již z roku 1415.50 I když v jejich případě nevíme, zda se do Kostnice
dostaly, nelze to vyloučit. Na koncil jako adresáta žalob již dříve pomyslel
F. M. Bartoš,51 ale především v třeboňském rukopisu se dochovaly spolu
s texty s přímým vztahem ke kostnickému koncilu.52 Navíc, podobně jako
koncilní interrogatorium, žaloby zmiňují například i zpovídání laiky. Téma
loupení církevního majetku světskou mocí potom dominuje žalobám
na Václava IV. a jeho manželku Žofii, které byly v Kostnici šířeny opět
nejspíše ve druhé polovině roku 1416.53
Povědomí církevního sněmu o stavu české hereze zřejmě odráží i česky psaná agitační protihusitská báseň Slyšte všickni, staří i vy, děti, neboť
47
K výnosu z 10. ledna 1417 a jeho kontextu nověji C o u f a l , Dušan: Die katholischen
Magister Peter von Mährisch Neustadt, Johann von Königgrätz, Nicolaus von Pavlíkov und die
Formierung der utraquistischen Universität in Prag 1417. Acta Universitatis Carolinae – Historia
Universitatis Carolinae Pragensis 49, 2009, č. 2, s. 127–141, zde s. 138.
48
Srov. již výše, v pozn. 7, citovanou rubriku v rukopise O.
49
Viz Beiträge zur Geschichte der Husitischen Bewegung V. Gleichzeitige Berichte und Actenstücke zur Ausbreitung des Wiclifismus in Böhmen und Mähren von 1410 bis 1419. Ed. Johann
Loserth. Archiv für österreichische Geschichte 82, 1895, č. 20, zde s. 386–387.
50
Na základě jednoho ze tří dnes známých rkp. vydány in: Documenta, č. 104, 636–638;
k jejich dochování a nejisté dataci nověji M a u r , Eduard: Příspěvek historického demografa
k objasnění počátků lidového kacířství na Táborsku. Husitský Tábor 4, 1981, s. 101–106. I když
autor připouští, že některé jevy v textu popisované se mohly udát dokonce již kolem přelomu
let 1414/1415, sama relace podle něj vznikla nejspíše až po Husově smrti.
51
B a r t o š , František Michálek: Vypsání lidového hnutí husitského v okolí Kozího a Sezimova Ústí. JSH 21, 1952, s. 146.
52
Jedná se rkp. Státního oblastního archivu v Třeboni, fond Historica, sg. 179, inv. č. 199,
fol. 5v–7r; obsah zlomku kodexu rozepsal Václav N o v o t n ý in: Fontes rerum Bohemicarum VIII. Praha 1932, s. VII, č. 1.
53
Documenta, č. 105, s. 638–642; k dataci srov. Š m a h e l , F.: Husitská revoluce II,
s. 294, pozn. 263.
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podle kolofonu jednoho z jejích opisů vznikla v Kostnici.54 Rudolf Urbánek
ji přisuzuje inkvizitorovi Maříku Rvačkovi a její vznik (na koncilu) přesvědčivě klade nedlouho před červenec či srpen 1417.55 F. M. Bartoš ji nicméně
připisuje v Čechách působícímu knězi Jakubu Trchovi a dotčený kolofon
se zmínkou o Kostnici považuje za záměrnou fikci.56 Uvedená skladba
vykazuje ovšem řadu společných témat právě s interrogatoriem koncilu
a konečně i s výše dotčenými žalobami. Výše jsme upozornili na zdůraznění otázky kněžského majetku a jeho odnímání světskou mocí v úvodu
interrogatoria. Právě toto téma prostupuje celou básní a ne náhodou je
dáváno do souvislosti s dvořany krále Václava IV.57 I když interrogatorium
svá témata více orientuje na klérus, zatímco báseň spíše na laiky, oba texty
dále podobně předpokládají, že wyclifité popírají nutnost svěcení vody
ke křtu (čl. 13), zavrhují poutě, anulují moc papeže a biskupů, odmítají
poslušnost představeným, řádnou zpověď (čl. 17), úctu k obrazům apod.58
Navíc je zde pouto, byť opět nepřímé, v osobě Maříka Rvačky. I kdybychom nepřijali jeho, jakkoli možné, autorství dotčené satirické skladby,
nelze zpochybnit, že na koncilu byl v letech 1416–1417 známou a zdá se,
že i uznávanou kapacitou na českou herezi, takže ani jeho možný podíl
na vzniku interrogatoria by nemusel souviset jen s tím, že býval inkvizitorem. Rvačka se také roku 1417 v Kostnici kriticky vyjádřil k wyclifskému
chápání církevního majetku v dobrozdání ke kauze Mikuláše Grabowa.59
Není to příliš společných pout mezi uvedenou skladbou a interrogatoriem,
než aby patřily různé době a odlišnému prostředí?
54
Viz rkp. NK ČR Praha, XX B 7 (původně Stiftsbibliothek Admont, 667), fol. 44v: „Explicit processus contra hereticos, videlicet wikleffistas, compilatus in Constancia.“ Skladbu naposledy
kriticky a v úplnosti vydal František S v e j k o v s k ý in: Veršované skladby doby husitské.
Praha 1963, s. 102–115, viz i s. 176–179.
55
U r b á n e k , R.: Mařík Rvačka, s. 11–12.
56
B a r t o š , F. M.: Z politické literatury, s. 25 a 27–28. S v e j k o v s k ý , František:
Úvod. In: Veršované skladby, s. 27–30, se ke spornému autorství skladby nevyjadřuje.
57
Srov. Slyšte všickni, staří i vy, děti. In: Veršované skladby, zvl. s. 102–103 a 113–114.
Připustíme-li kostnický původ skladby, jejím pramenem zde dobře mohly být výše zmíněné
žaloby na Václava a Žofii a jejich dvořany.
58
Srov. Slyšte všickni, s. 109–112, kde se nachází jakýsi přehled učení a praxe „nových
proroků“.
59
O svém postavení na koncilu mluví pochvalně Rvačka sám v listu do Čech z 21. října
1416: „[…] precellenti favore gaudeo in prefato concilio“, viz rkp. KNM Praha, I E 6, fol. 70v.
Jako o uznávaném znalci české hereze zase Mařík o sobě mluví ve svém kostnickém traktátu
Apostolica docet z druhé poloviny roku 1417, viz Magnum oecumenicum Constantiense conci
lium III. Ed. Hermann von der Hardt. Francofurti – Lipsie 1698 (dále jen Hardt III), s. 782:
„[...] per sacrum constantiense Concilium judices fidei deputati [...] mihi [...] Mauritio de Praga,
ubi praefatum dogma vomuit, tanquam magis de materia conscio, praeceperunt [...].“ O Maříkově
činnosti v Kostnici v uvedených letech, zvláště pak k jeho kázáním, nověji S o u k u p ,
Pavel: Die böhmischen Konzilsteilnehmer zwischen Häresiebekämpfung und Kirchenreform. Die
Konstanzer Predigten von Mauritius Rvačka, Stephan von Páleč und Matthäus von Königsaal. In:
Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis. Begegnungen, Medien und Rituale. Hg. von
Gabriela Signori – Birgit Studt. Ostfildern 2014, s. 173–217; tamtéž, s. 194 také o Maříkově
dobrozdání ke kauze Grabow i s citací příslušného pramene (pozn. 84).
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Předchozí dvě indicie řadí vznik interrogatoria spíše do jarních
měsíců roku 1417 a proti tomu nevystupuje ani indicie třetí. Jí rozumíme
k interrogatoriu připojené husitské odpovědi, které vydala Dagmar Marečková. Podle ní jsou odpovědi zřejmě husitskou přípravou na výslech
a prozrazují dobrou znalost církevního práva. Terminus post quem pro
ně vydavatelka stanovuje na 1. březen 1420, neboť za obecně negativním
postojem husitského autora k udílení odpustků kvůli vedení války a zabíjení
lidí vidí narážku na první křížovou výpravu do Čech.60 Není záměrem této
práce poskytnout podrobnou analýzu této a dalších husitských odpovědí.
Nicméně uvedené stanovisko, a vlastně celá odpověď k záležitosti odpustků, velmi dobře odpovídá již názorům Jana Husa z roku 1412, kdy šlo
o přípustnost odpustků na financování kruciáty proti neapolskému králi
Ladislavovi.61 Navíc nedává mnoho smyslu, proč by se dotčený husitský
mistr s interrogatoriem koncilu vypořádával až v době, kdy koncil byl již
minulostí a aktuální byly výše zmíněné buly papeže Martina V. Je tedy
zcela na místě dataci odpovědí znovu prověřit. V tuto chvíli se zastavme
alespoň u otázky laického kalicha.
Podrobný rozbor odpovědi k 15. článku interrogatoria, předpokládající souhlas s kostnickým zákazem kalicha,62 ukázal, že takřka celá sestává
z myšlenek a místy i obratů, které nalézáme v traktátech Jakoubka ze Stříbra.63 Klíčové je zjištění, že náš autor zde cituje první spekulativní pravidlo
60
M a r e č k o v á , D.: Protihusitská abjurační formule, s. 235.
61
Husitská odpověď se váže k 11. čl., respektive 20. v redakci α, viz tamtéž, s. 242. K obsahu odpovědi srov. např. Iohannes H u s : Contra cruciatam <II  >. In: Magistri Iohannis
Hus Polemica. Ed. Jaroslav Eršil. Magistri Iohannis Hus opera omnia (dále jen MIHOO)
22; Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis (dále jen CCCM) 238. Turnhout 2010,
s. 138, nebo Iohannes H u s : Questio de indulgentiis (de cruciata). In: Magistri Iohannis
Hus Questiones. Ed. Jiří Kejř. MIHOO 19; CCCM 205. Turnhout 2004, s. 83–84.
62
Viz M a r e č o v á , D. (ed.): Protihusitská abjurační formule, s. 240–241. Protože
text interrogatoria je zde v redakci β, příslušný článek je zde sedmý v pořadí.
63
K Jakoubkovu charakteristickému tvrzení, že eucharistie podobojí je nutná ke spasení
„habita opportunitate et circumstanciis opportunis“, srov. např. Iacobellus d e M i s a : Responsio. In: Hardt III, col. 430: „habita opportunitate loci et temporis“ nebo t ý ž : Magna cena. Ed.
Helena Krmíčková. In: táž: Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. Brno 1997, s. 131,
ř. 3: „haberi potest oportunis loco et tempore“. Dále k tezi z husitské odpovědi „Dominus noster
Ihesus Christus utriusque sexus homines seculares communicare sub utraque specie instituit et hoc
apostolis suis faciendum precepit et ipsi cum ecclesia primitiva sic practicaverunt“ srov. Iacobellus
d e M i s a : Contra Gerson. Rkp. Archiv Pražského hradu – Knihovna Metropolitní kapituly
u sv. Víta Praha, D 51, fol. 168v: „Preterea cum predicta veritas conmunicandi populum sub utraque
specie sit institucio et praxis Cristi et tradicio apostolica cum ecclesia primitiva [...].“ Zajímavá je také
paralela tvrzení „non solum decreto et diffinicioni concilii Constanciensis, verum eciam nec angelo
de celo est obediendum“ se stejným Jakoubkovým traktátem, srov. Contra Gerson, fol. 176rv:
„Cercior et securior audenter pronunccio, quod si quisquam hominum, ymmo, ut dicit Apostolus [srov.
Ga 1, 8], si angelus de celo veniens aliud ewangelisaverit, quam quod ewangelisatum est, quilibet
fidelis debet illud dicere: ‚anathema‘ veritatem quoque ewangelicam et apostolicam iam predicatam
magnanimiter sustinere.“ Obdobné tvrzení s využitím stejného verše se ovšem objevuje již
ve vyhlášení pravověrnosti kalicha pražskou univerzitou z 10. března 1417, viz H r u z a ,
Karel (ed.): „Audite et cum speciali diligencia attendite verba litere huius“. Hussitische Manifeste:
Objekt – Methode – Definition. In: Text – Schrift – Codex. Quellenkundliche Arbeiten aus dem
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z koncilního dobrozdání Jana Gersona k otázce kalicha z 20. srpna 1417. To
ovšem není překvapující, neboť kancléřovo pravidlo si přivlastnil i Jakoubek
ze Stříbra ve své polemice právě s Gersonovým textem, kterou dokončil
nejspíše 2. prosince 1417.64 Je tak nepochybné, že husitské odpovědi byly
k interrogatoriu připojeny nejdříve až po 20. srpnu 1417, v době, kdy byl
traktát pařížského kancléře znám v Čechách. Připomeňme, že Jakoubek
byl ke svému polemickému vystoupení proti Gersonovu spisku podnícen
husitskými pány, kteří na jaře 1417 zaslali do Kostnice sbírku autorit, mající
dosvědčit oprávněnost laického kalicha. Jak sám Jakoubek prozradil, žádného
jiného odborného pojednání z Kostnice se totiž jeho stoupenci v Čechách
zatím nedočkali, zato však, jak dodáváme, se kromě ostrého Gersonova
dobrozdání nadáli obnoveného vyhlášení kostnického dekretu proti kalichu
(15. června 1417) a pravděpodobně i dekretu o suspenzi pražské univerzity.65 Bylo součástí toho spektra úředních dokumentů, které v průběhu roku
1417 v Čechách prosazovaly vůli koncilu, i námi zkoumané interrogatorium?
Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se to zdá být více než možné.
Je to pravděpodobné i z toho důvodu, že husitské odpovědi jsou
připojeny k interrogatoriu v redakci β, tedy v jeho nejlepším dnes známém
znění (ale ne již uspořádání), což může odrážet fakt, že neznámý husitský
mistr psal blízko době, kdy se text dostal do Čech. Kdo interrogatorium
podrobil kritice, patrně na žádost utrakvistického panstva po aplikaci textu církevní správou při konfirmaci nových farářů, zůstává ovšem otázkou
dalšího bádání.
V.
Interrogatorium kostnického koncilu je hmatatelným důkazem, že
církevní sněm se ve svém úsilí o likvidaci Wyclifova, Husova a Jeronýmova
Institut für Osterreichische Geschichtsforschung. Hg. von Christoph Egger – Herwig Weigl.
Wien 1999, s. 383a.
64
Srov. M a r e č k o v á , D. (ed.): Protihusitská abjurační formule, s. 241: „presertim
cum dicta communio sub utraque specie sit veritas sacre Scripture et sic fidei regula, contra quam
non est admittenda auctoritas vel racio hominis cuiuscumque, nec consuetudo nec observacio valet, si
contra dictam veritatem et fidem ewangelicam, vel quamcumque aliam in sacra Scriptura expressatam
militare conatur“ a s tím Iohannes G e r s o n : De necessaria communione sub utraque specie.
In: Jean Gerson. Œuvres complètes X. L’Œuvre polémique (492–530). Ed. Palémon Glorieux.
Paris 1973, s. 55: „Scriptura Sacra est fidei regula, contra quam bene intellectam non est admittenda auctoritas vel ratio hominis cujuscumque; nec aliqua consuetudo, nec constitutio nec observatio
valet si contra Sacram Scripturam militare convincatur“, respektive Iacobellus d e M i s a :
Contra Gerson, fol. 168r: „Prima regula sit ista: Scriptura sacra est fidei regula, contra quam bene
intellectam non est admittenda auctoritas vel racio hominis ciuscumque vel aliqua constitucio, nec
consuetudo nec observacio valet, si contra Sacram scripturam militare conatur.“ K oběma naposledy
uvedeným traktátům nověji C o u f a l , D.: Polemika, s. 69–74 a 80–84.
65
O všech naznačených událostech podrobněji C o u f a l , D.: Polemika, s. 60–84;
Jakoubkův postesk citován tamtéž, s. 84, pozn. 85.
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dědictví nezdráhal využít ani tradiční a osvědčenou metodu inkvizičního
výslechu. Protože však koncil na dálku mohl hrát roli inkvizitora jen těžko, nezbylo mu, než k jednání podnítit svým předpisem církevní správu
v Čechách a jistě i na Moravě.
Ačkoliv při interpretaci interrogatoria je zásadní nevýhodou skutečnost, že nemáme žádné přímé důkazy o okolnostech jeho vydání, odeslání
a uplatnění, z jeho poměrně barvitého rukopisného dochování a z věcných
paralel s jinými soudobými písemnostmi úředního i neúředního charakteru
si o tom lze učinit tu více, tu méně odůvodněnou představu.
Za vznikem textu stojí nejspíše stížnosti na radikalizující se husitský
klérus v Čechách a na Moravě spolu s žalobami na wyclifitům údajně
nakloněný královský pár a dvůr, které se v Kostnici množily od druhé
poloviny roku 1416. S tímto předpokladem souzní úvaha o dataci textu
do jarních měsíců roku 1417, k níž nás přivedly ještě jiné nepřímé indicie.
Ty současně poukazují, byť velmi mlhavě, na možný podíl Maříka Rvačky
na jeho vzniku a formulaci. Jednou z uvedených indicií jsou i uvažované
stopy jeho aplikace při konfirmacích farního kléru ještě před polovinou
roku 1417.
V každém případě text v Čechách rozhodně nezapadl. Tři známé redakce interrogatoria v kodexech české provenience výmluvně dosvědčují,
že zde bylo s textem pracováno a že byl dále upravován podle aktuální
potřeby. Zásadní je přitom zjištění, že s textem pracovali i sami husité, proti
nimž bylo namířeno. Jako pravděpodobná se jeví hypotéza, že za tím mohla
být mimo jiné žádost utrakvistické šlechty, která se disciplinací „svého“
kléru, prováděnou na základě interrogatoria, cítila znejistěna či ohrožena.
Do nastíněného příběhu celkem dobře zapadá i skutečnost, že neznámý
husitský mistr s interrogatoriem pracoval nejdříve až po 20. srpnu 1417.
V tomto případě ale bádání ještě neřeklo své poslední slovo.
Protože neznáme originál koncilního formuláře, můžeme se jen
domnívat, v jaké konkrétní listinné podobě a s jakým průvodním slovem
koncil interrogatorium do české provincie zaslal a zda případně týž text
nezaslal i biskupům diecézí sousedních. Více by o tom napovědělo nalezení
nebohemikálního rukopisu. Ten ovšem (zatím) neznáme. Jistým vodítkem
pro naši představu o distribuci interrogatoria snad může být bula Inter
cunctas papeže Martina V., k jejíž přípravě byl koncilní formulář zužitkován.
Tím, že otěže protihusitského zápasu převzal nový římský pontifik spolu se
svou kurií, se však již otevřela nová etapa konfliktu mezi církví a Husovými
dědici v Čechách a na Moravě.66
66
Dodejme, že koncilní interrogatorium v současnosti zažívá druhý život, byť naštěstí jen
jako naučně-zábavný exponát v rámci expozice Husova domu v Kostnici. Každý návštěvník
zde může na multimediálním panelu podstoupit simulovaný výslech podle vybraných bodů
koncilního dotazníku a zjistit, zda by byl shledán wyclifitou, či nikoli.
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Ediční poznámka
Jak jsme podrobně popsali výše, vydávaný text se dochoval ve třech
dobře odlišených redakcích, pracovně označených α, β a γ. Ty zahrnují
celkem deset, respektive třináct nám známých rukopisů, které byly rovněž
stručně představeny výše. Každá z uvedených redakcí má svá specifika,
přičemž na základě výzkumu jsme došli k závěru, že počtem článků a svým
uspořádáním se jeví být nejblíže koncilnímu originálu redakce α s 23 body.
Proto koncilní interrogatorium níže vydáváme právě v této redakci.
Kolace dochovaných rukopisů v redakci α – za výchozí pro edici
jsme zvolili vídeňský rukopis W – nicméně ukázala, že ani jeden z nich
nepatří k výrazně kvalitním a že jejich znění si na vybraných místech
žádá zásah editora. Tehdy jsme přihlédli především k rukopisu K (ale i N
jako nejlepšímu zástupci opisů interrogatoria s odpověďmi) v „husitské“
redakci β, který je z hlediska znění interrogatoria vůbec nejkvalitnější, byť
má jiné uspořádání textu a především postrádá článek 18. Stejně tak jsme
na dotčených místech opět z výše uvedených důvodů přihlédli i k rukopisům redakce γ.67 Svébytné jsou rukopis F, který kombinuje redakci γ
s redakcí α, a rukopis A, který byl nejprve zapsán v redakci γ a posléze
korigován nejspíše podle znění redakce α.
Při restituci textu jsme se opřeli i o velmi podobné, a v některých
dílčích obratech dokonce doslova shodné interrogatorium v bule Inter
cunctas Martina V.68 Pro lepší orientaci v pořadí článků napříč redakcemi
články číslujeme na levém okraji edice nejenom podle jejich uspořádání
v redakci α, ale i v redakcích β a γ.
Rukopisy s přiřazenými siglami v úvodu edice řadíme pokud možno
kvalitativně, v kritickém aparátu abecedně. Různočtení za lemmatem řadíme
podle toho, jak se blíží svým zněním hlavnímu textu, i když v některých
případech nebylo možné o pořadí jednoznačně rozhodnout. Zjevné či
velmi pravděpodobné písařské chyby, což se týká především rukopisu O,
v aparátu nezachycujeme. V edici používáme následující latinské zkratky:
add. – addidi; em. – emendavi; interrog. – interrogatio, interrogationes; om.
– omisit; sec. – secundum. Při přepisu textu jsme vycházeli z Pravidel pro
transkripci latinských rukopisných textů Bohumila Ryby.69

67
Jak jsme uvedli výše, znění interrogatoria v redakci β (i s připojenými odpověďmi)
podle rukopisu NK ČR Praha, IV H 17, vydala M a r e č k o v á , D.: Protihusitská abjurační
formule, s. 238–246. Znění interrogatoria v redakci γ zůstává nevydáno.
68
Viz Acta Martini V. I, č. 218, s. 98–108; interrogatorium na s. 104–106.
69
Formou přepisu ze strojopisu je vydalo Centrum medievistických studií, Praha 2000.
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Interrogationes concilii Constantiensis
Editio critica secundum recensionem α:
W – cod. Österreichische Nationalbibliothek Wien, 4941, fol. 270r–271v
E – cod. Národní knihovna ČR Praha, XIII E 7, fol. 187bis r–187ter v,
192rv
O – cod. Archiv Pražského hradu–Knihovna metropol. kapituly Praha, O 2,
fol. 298r–300r
R – cod. Österreichische Nationalbibliothek Wien, 3282, fol. 49r–51r
M – cod. Knihovna Národního muzea Praha, I E 6 (olim 4 D 12),
fol. 196v–197v
F – cod. Národní knihovna ČR Praha, I F 18, fol. 29r, 29v–30r (interrog.
1–4, 11b–23)
cum respectu ad recensionem β:
K – cod. Archiv Pražského hradu – Knihovna metropol. kapituly Praha,
K 16, fol. 60r–61v
N – cod. Österreichische Nationalbibliothek Wien, 4937, fol. 2r–6v (cum
responsionibus)
necnon γ:
P – cod. Národní knihovna ČR Praha, XIII E 5, fol. 246v–248r
A – cod. Státní oblastní archiv Třeboň, A 16, fol. 150r–151v
V – cod. Österreichische Nationalbibliothek Wien, 4176, fol. 107ravb
F – cod. Národní knihovna ČR Praha, I F 18, fol. 29v (interrog. 5–11a)
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| Primo interrogetur, si credit, quod quidquid sanctum concilium
universalem ecclesiam representans in materia fidei approbavit et approbat,
quod hoc sit ab universis Cristi fidelibus approbandum et tenendum, et
quidquid condempnavit et condempnat, hoc est pro condempnato tenendum et asserendum.
Item interrogetur, si credit, quod condempnaciones Iohannis
Wykleff et Iohannis Hus et Ieronimi de Praga facte de personis eorum et
de doctrina per sacrum generale concilium Constanciense sunt iuste et
sancte et a quolibet katholico pro iustis et sanctis tenende, credende et
asserende.
Item interrogetur, si credit ipsorum personas fuisse hereticas et pro
hereticis habendas et doctrinam eorum fuisse et esse perversam, propter
quam per sanctum concilium Constanciense sunt pro hereticis condempnati.
Item interrogetur, si credit, quod licet sacerdotibus absque peccato
habere possessiones et bona temporalia, ita quod in habendo et possidendo bona temporalia non peccant, et quod ipsa auferre non liceat, ymo sit
sacrilegium, seculari propria auctoritate cuicumque sacerdoti eciam | male
viventi, donec ab ecclesia tolleratur.
Item interrogetur, si aliquis clericus de aliquo vel de aliquibus XLV
articulorum Iohannis Wykleff vel XXX Iohannis Hus in executoria fuerit infamatus, quod ipsum vel aliquem ipsorum tenuerit, defenderit et asseruerit
vel docmatizaverit. Quilibet talis requiratur, an istam conclusionem credat,
teneat et asserat, quod nullus | ex illis XLV articulis Iohannis Wykleff | nec
aliquis ex illis XXX Iohannis Hus est katholicus, sed quilibet ipsorum aut
est hereticus aut erroneus aut scandalosus et temerarius aut sediciosus aut
23 XLV – Wykleff] Edd. Palacký, František. In: Documenta Mag. Joannis Hus. Pragae 1869,
nr. 1, p. 328–330; von der Hardt, Hermann. In: Magnum oecumenicum Constantiense conci
lium IV. Francofurti – Lipsie 1699, p. 153–155 || 24 XXX – Hus] Ed. Sedlák, Jan. In: M. Jan
Hus. Praha 1915, p. 331*–338*
1 Primo] Interrogaciones concilii. Primo F, Ariticuli missi sunt de concilio Constanciensi
Pragam. Si quis alicui contradixerit pro heretico manifesto est censendus et est ut manifestus hereticus puniendus. Primo M, Item articuli interrogativi contra wiklefistas editi per
concilium generale Constanciense et valent pro confessoribus. Primo O, Articuli per quos
debent abiudicari Bohemi R, Interrogaciones de Constancia. Primo W; quod] om. FM || 2
fidei] om. W || 3 hoc] om. R; universis] omnibus M || 4 pro condempnato] em. sec. AKNPV, de
condempnato EFOW, condempnatum M, condempnatum et R || 6 Item interrogetur] 2o FM ||
7 Wykleff] Wikleff ER, Wigleph F, Vigleff O; et1] om. M; Hus] Huss M || 7/8 et – doctrina] et
doctrina FR, om. M || 8 Constanciense] Constancie M || 8/9 et sancte] facte MR || 9 tenende
credende] credende tenende EMOR || 11 Item] 3o FM; interrogetur – credit] om. F; si credit]
si credit eciam ER, si credit et M, om. W || 12 et2 – perversam] perversam et esse M || 13 sunt
– hereticis] pro hereticis sunt MR; condempnati] condempnati etc. O, condempnate M || 14
Item interrogetur] Quarto FM || 16 peccant] peccat FO; sit] om. O || 17 seculari] seculare E;
18 donec] eciam W || 19 Item interrogetur] Item EOW, 5o interrogetur M; aliquis] quis E ||
20 articulorum] articulis MR; Wykleff] Vigleff O, Wikleff; vel] vere O; Hus] Huss M; executoria] executoria contentis M || 21 tenuerit] add. sec. AFKNPV; et] vel M, om. R || 23 Wykleff]
Vigleff O, Wikleff R; nec] aut W || 24 XXX] om. W; Hus] Huss MR; aut] om. R || 25 et] om. W;
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piarum aurium offensivus iuxta sentenciam sacri concilii Constanciensis
et diffinicionem.
Item interrogetur clericus consequenter de singulis articulis singillatim
tam Iohannis Wykleff quam Iohannis Hus, ut ad singulos respondeat per
verbum „credit“ vel „non credit“. Et si in aliquo vel in aliquibus confessus
fuerit vel per testes convictus, eundem vel eosdem revocet vel abiuret in
forma ecclesie consueta, et si hoc facere denegaverit, ut hereticus iudicetur.
| Item interrogetur, utrum habeat in sua potestate aliquos tractatus
vel epistolas vel quecumque scripta in quocumque ydyomate per illos
hereticos condempnatos edita vel translata, quod | illa reponat sub iuramento, que scripta ibidem habita solepnitate per convocacionem populi
igni conburantur. Quod si aput se nulla scripta illorum hereticorum habere
congnoverit, sed alibi, quod iuret illa circa ordinarium suum deponere infra
tempus sibi prefigendum.
Item interrogetur, an sciat aliquem vel aliquos habentes prefatorum
hereticorum tractatus, epistolas vel quecumque scripta in quocumque ydyomate conposita sive translata, quod illum detegat et manifestet. Et si idem
erit sub iurisdiccione eiusdem episcopi, mox illo advocato ipsa scripta ab
eodem requirat | et habita conburat. Si autem talis accusatus illius episcopi
dyocesis non fuerit, ipsum acusatum idem episcopus sue diocesis episcopo
denuncciet et per suam scripturam informet de premissis.
| Item primo, qui est infamatus de fautoria vel percipitur favere Iohanni Wykleff et Iohanni Hus, hereticis condempnatis, vel doctrine eorum
in quacumque dyocesi, ante omnia citetur et requiratur facere iuramentum
super ymaginem Crucifixi, si est laycus, vel ad sancta Dei ewangelia, si est
clericus vel monachus, ad dicendum veritatem super interrogatis.
| Item interrogetur, utrum credat, teneat et asserat, quod nec propter
fidem nec propter aliam causam est periurandum. Quod si iurare recusaaut3] vel E; aut4] vel E || 27 et diffinicionem] diffinicionem R, diffinitam M || 28 Item] 6o M;
singillatim] om. R || 29 Wykleff] Wigleff O, Wiklew R; Wykleff – Hus] Huss quam Iohannis
Wykleff M; ut] nec E || 29/30 per verbum] em. sec. FKNPV, si EMORW, per verbum si A ||
30 in2] om. O || 31 convictus] pervictus M; eundem] articulum eundem E; vel2] et O || 32 si]
om. O || 33 Item] 7o M; habeat] habeant O || 33 / 34 in – epistolas] em. sec. AFKNPV, aliquos
tractatus vel epistolas in sua potestate EMORW || 34 / 41 in – in] om. M || 35 edita] add. sec.
AFKNPV || 36 ibidem] om. W; habita] em. sec. FKNPV, adhibita AEORW || 37 igni conburantur] add. sec. K, conburentur N || 38 illa] add. sec. bullam „Inter cunctas“ Martini V. (Ed. Eršil,
Jaroslav. In: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia VII/1. Praha 1996, p. 105),
illos NK; circa] ad W; deponere] reponere W || 40 interrogetur] om. OW || 41 vel] om. O;
in] om. ORW || 42 sive] sint seu MR; quod] ut R; detegat] deroget R; manifestet] manifestat
O || 43 erit] fuerit M; ipsa] ipso M || 44 habita] om. MR || 44 / 45 illius – dyocesis] ex illius
episcopi diocesani M || 45 acusatum] acusant E; idem] em. sec. AFKNPV, ipse EMORW; sue –
episcopo] em. sec. N, suo diocesano AFOPRVW, sue diocesis K, suo dyocesis M, sue dyocesiane
E || 47 Item] 8o M; est] est nunc MR; percipitur favere] em. sec. AFKNPV, participatur favore
E, participatur fautorie W, particulari favore M, participatoria favore O, participalis fautore R
|| 47/48 Iohanni] Iohannis EMOW || 48 Wykleff] Wigleff O, Wikleff R; et] vel M; Iohanni]
Iohannis EMOW; Hus] Huss M; hereticis condempnatis] hereticorum condempnatorum M ||
49 et] om. R; requiratur] requiretur O || 52 Item] 9o M; asserat] asseret R || 53 aliam causam]
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verit vel propter fidem vel propter aliam causam periurium licitum esse
asseruerit nec de opposito voluerit informari in tali pertinacia perseverans,
ut hereticus iudicetur.
Item si iuraverit et periurium in nulla causa licitum esse asseruerit,
interrogetur, utrum credat, teneat et asserat, quod sacrum concilium generale utpote prelatorum, doctorum et ceterorum virorum ecclesiasticorum,
quale fuit in civitate Constanciensi, universalem ecclesiam representet et
quod decreta, statuta et ordinaciones ipsius concilii a Cristi fidelibus sunt
inviolabiliter observanda et observande.
Item interrogetur, utrum credit, tenet et asserit, quod qui aliter sentit
de sacramentis ecclesie, clavibus | et religionibus et censuris quam ecclesia
illa prefata, sit hereticus censendus.
| Item interrogetur, si credit, quod preter causam necessitatis non
licet in aqua baptisare non consecrata, sed solum in aqua secundum ritum
ecclesie consecrata pro baptismo.
Item interrogetur, si credit, quod in sacramento altaris post consecracionem non manet panis materialis et vinum materiale.
| Item interrogetur, si credit, quod non liceat | seculares personas
utriusque sexus conmunicare sub utraque specie, sed quod eisdem personis
sufficiat ad salutem communicacio sub sola specie panis, quemadmodum
per ecclesiam universalem a multis centenis annorum est observatum et
observatur hodie et ita esse servandum a cunctis Cristi fidelibus per sacrum
generale concilium Constanciense est diffinitum et decretum.
Item interrogetur, si credit eciam, quod preter causam necessitatis
ultra contricionem cordis sit necessaria ad salutem oris confessio solis
sacerdotibus facienda et non laycis quantumcumque bonis.
em. sec. KN, aliam aliquam causam FP, aliquam causam aliam AV, aliquam causam EMORW ||
54 propter2] add. sec. AFKNPV; aliam] aliquam R; periurium] et periurium M; esse] om. E ||
55 perseverans] om. E || 57 Item] 10o M, Item interrogetur E; si – asseruerit] om. MR; iuraverit]
periuraverit W; in – causa] nullum in causa E; licitum esse] licitum E || 60 quale fuit] quales
W; representet] representans representet O, representent E, representantem W || 61 decreta]
huiusmodi decreta W; ordinaciones] ordinacione O || 61/62 sunt inviolabiliter] inviolabiliter
sunt R || 62 observanda – observande] observande et observanda etc. E, observanda O, observande et tenende R, observande tenende. Si non credit hereticus habetur M || 63 Item] XI
M; credit tenet] tenet credit F, credit teneat E, teneat M; asserit] asserat M || 64 et1] om. FR ||
65 illa prefata] et illa prefata EFO, et nonnulla prefata W; sit] ut R; sit – censendus] om. E ||
66 Item] 12 M; si] om. F; preter] propter EORW; non] om. M || 67 licet] liceat M; baptisare]
baptisari MRW; sed] non M || 68 pro baptismo] add. sec. KN, hereticus est M || 69 Item] 13 M;
si credit] om. MRW || 70 panis materialis] materialis panis EFOR; materiale] materiale. Si dicit
quod manet panis materialis hereticus est M || 71 Item] 14 M; interrogetur] om. F; si credit]
om. M; liceat] licet M || 72 quod] om. FMORW || 73 communicacio] conmunicare MR, om. W;
sola] una MR || 75 et] om. MW; esse] est FMORW; cunctis] om. F; fidelibus] fidelibus et M ||
76 est diffinitum] est finitum OW; decretum] decretum. Si non tenet taliter est hereticus M
|| 77 Item] 15 M; eciam] om. F; quod – causam] propter causam E, quod tempore F, propter
W || 77 / 80 preter – quod] om. R || 78 / 79 sit – bonis] confessio sit necessaria ad salutem.
16 interrogetur si credit quod confessio solis sacerdotibus est facienda et non laicis quantumcumque bonis in tempore preter necessitatem. Si non credit hereticus est M || 78 oris]
em. sec. AKNPV, eciam FOW, om. EM || 80 Item] 17 M; interrogetur] om. F; si credit] om. M;
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Item interrogetur, si credit, quod papa vel alius prelatus seu sacerdos conferendo et applicando sacramentum penitencie peccata dimittit et
absolvit a peccatis, sicut conferendo et applicando sacramentum baptismi
baptisat.
Item interrogetur, si credit, quod papa prescitus vel in mortali peccato
existens, et similiter aliquis prelatus vel sacerdos, vere conficit, vere baptizat,
vere absolvit et vere porrigit ecclesiastica sacramenta.
Item interrogetur, si credit, quod papa sit maioris auctoritatis quam
episcopus inferior et episcopus quam simplex sacerdos vel sint paris auctoritatis ecclesiastice persone.
| Item interrogetur, si credit, quod papa vel episcopus possunt concedere indulgencias in remissionem peccatorum et an ipse vel ipsa visitavit
ecclesias ex illa concessione pro indulgenciis consequendis et visitandum
credit, tenet et asserit ex illa causa.
| Item interrogetur, si credit, quod reliquie et ossa sanctorum, similiter
vestes et ymagines ipsorum, sunt venerande a Cristi fidelibus.
| Item interrogetur, si credit, quod papa vel alii prelati habeant auctoritatem excomunicandi aliquem propter inobedienciam absque hoc, quod
talem sciant prius excomunicatum a Deo.
| Item interrogetur, si credit, quod papa vel alii prelati habeant auctoritatem sacerdotes ab officio misse et predicacione suspendendi, interdictum
ponendi, brachium seculare contra inobedientes et rebelles invocandi et
an prelatis in hoc per inferiores spirituales et seculares sit obediendum.

alius] aliquis alius E, aliquis ORW || 81 et1] vel W; sacramentum] sacramenta O || 82 et] vel
EO; baptismi] baptismatis W || 83 baptisat] baptisat etc. E, baptizat. Si non credit hereticus
M || 84 Item] 18 M; interrogetur] om. F || 85 aliquis] alius R || 86 sacramenta] sacramenta
etc. E || 87 Item] 19 M || 89 persone] persone etc. E, persone. Si dicit quod non est maioris
auctoritatis pro heretico iudicendus M || 90 Item] 20o M; credit quod] add. sec. KN; possunt]
possint M, potest R || 91 indulgencias] indulgenciam R; in] em. sec. KN, et AEFMOPRVW ||
92 pro] om. EMORW; indulgenciis] indulgencias M, indulgenciarum R || 92 consequendis]
consequenda M, consequendum FOR; visitandum] visitandis EW || 93 et] om. EFO; causa]
causa etc. E || 94 Item] 22 M, om. F || 94 / 102 Item – obediendum] in hoc ordine 23, 21, 22
interrog. ponit MRomittens interrog. 21 || 94 si credit] om. E || 95 vestes] et vestes MW; fidelibus] fidelibus. Interrogatoria de censuris EO || 96 Item] 23 M; interrogetur] interrogetur de censuris
MR || 97 quod] om. M || 98 sciant] sciat EFORW || 99 Item] 21 M; si] om. F; vel] et R || 100
et predicacione] et predicacionis MR, predicacionis F || 101 brachium] sumendi brachium
F; et1 – invocandi] om. R; invocandi] om. EFOW || 102 prelatis] em. sec. AKNPV, prelato R,
prelatos EFMOW; obediendum] obediendum etc. EO, obediendum eis R, obediendum. Et
sic est finis interrogacionum F
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Das Interrogatorium des Konstanzer Konzils gegen
die Wyclifiten
Analyse und Textedition
Zu den wenigen, bislang noch nicht analysierten Texten, die das Verhältnis des
Konstanzer Konzils zu den böhmischen Ländern behandeln, gehört das inquisitorische
Interrogatorium, das das Konzil für die lokale Kirchenverwaltung erließ und welches der
Aufspürung und Untersuchung von der wyclifitisch-hussitischen Häresie verdächtigten
Klerikern diente. Der Text ist bislang in 13 Abschriften aus dem 15. Jahrhundert bekannt.
Diese enthalten das Interrogatorium in drei verschiedenen Redaktionen mit voneinander
abweichender Gliederung und Zahl der Artikel. Dem Konstanzer Original am nächsten scheint
die Redaktion α zu sein. Redaktion β präsentiert den Text in seiner besten Qualität, stammt
jedoch aus dem hussitischen Milieu und zeichnet sich dadurch aus, dass die meisten der
entsprechenden Handschriften zudem die beigefügten Antworten enthalten. Die Redaktion γ
ist jüngeren Datums, das Interrogatorium erscheint hier in deutlich modifizierter Form. Auf
die Ursprünglichkeit der Redaktion α verweist nicht allein die Logik in der Anordnung der
Artikel, sondern auch die Nähe der Fassung zum ursprünglichen Interrogatorium in der
Konstanzer Bulle Inter cunctas Martins V. Das Interrogatorium wurde vermutlich vom Konzil
zwischen dem 30. Mai 1416 und dem 11. November 1417 beschlossen. Am wahrscheinlichsten erscheint die erste Hälfte des Jahres 1417. Zum einen tauchen in den böhmischen
Konfirmationsbüchern Anfang Juni 1417 Eintragungen über Eide neuer Pfarrer gegen die
45 Artikel John Wyclifs und den Laienkelch auf. Darüber hinaus mehrten sich seit Ende
1416 in Konstanz die Beschwerden gegen das sich radikalisierende Hussitentum, wobei das
Interrogatorium einige Thesen erwähnt. Schließlich wurden die hussitischen Antworten auf
das Interrogatorium in Redaktion β erst nach dem 20. August 1417 hinzugefügt. Wie der
konkrete historische Hintergrund aussieht und wann diese Antworten aufgezeichnet wurden,
müssen allerdings weitere Forschungen klären. In Form eines Anhangs ist der vorliegenden
Studie eine kritische Edition des Konzils-Interrogatoriums in Redaktion α beigefügt.
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Adam Pálka
Super responso Pii pape Martina Lupáče
jako pramen k jednáním husitů
s basilejským koncilem*

Super responso Pii pape of Martin Lupáč as Primary Source on the Hussite Negotiations with the Council of Basel
The study analyzes the historical passages in the polemic Super responso Pii pape of Martin
Lupáč from 1462. In this work Lupáč captured his memories of the Hussite negotiations
with the Council of Basel in the 1430’s. The author finds that Lupáč biased his description
of a number of events in order to present the Bohemians and Moravians as unimpeachable
champions over the Catholic Church. The anti-Papal polemic nevertheless in some cases
becomes an important historical source. The analyzed historical narrative also witnesses
Lupáč’s thinking, argumentation strategies and ideology in general.
Key words: Martin Lupáč, the Hussites, the Council of Basel, compactates, polemics

V květnu 1462 se Praha dočkala návratu poselstva, které před několika
měsíci opouštělo české země s očekáváním, že kromě složení obedien
čního slibu římské kurii dosáhne na papežovi Piu II. oficiálního potvrzení
basilejských kompaktát. Zdeněk z Postupic, Prokop z Rabštejna, Václav
Koranda a Václav Vrbenský se však do své vlasti vraceli s nepříznivými
zprávami, neboť přes veškeré jejich úsilí papež zamítl jak slib poslušnosti,
tak ratifikaci kompaktát, přičemž významný konkordát z roku 1436 prohlásil
za neplatný.1 Neblahé noviny od Pia II. poselstvo nepřinášelo pouze v podobě vzpomínek na neúspěšná jednání, neboť s sebou přiváželo Conclusiones
datae oratoribus regis Bohemiae, výtah papežské odpovědi z 31. března.2
*
Studie byla zpracována v rámci specifického výzkumu, jehož nositelem je Historický
ústav FF MU. Vychází z diplomové práce Super responso Pii pape Martina Lupáče jako historický pramen, obhájené roku 2014 na témže ústavu a přístupné na adrese http://is.muni.cz/
th/411292/ff_m/Diplomova_prace.pdf.
1
Klíčovým pramenem k jednáním mezi Čechy a kurií je relace Václava Korandy ml.,
dostupná in: Archiv český (= AČ) VIII. Edd. J. Kalousek et al. Praha 1888, s. 322–354.
Z literatury např. U r b á n e k , Rudolf: České dějiny. Díl III. Věk poděbradský IV. Praha
1962, s. 520–535 (včetně odkazů na další prameny); H e y m a n n , Frederick Gotthold:
George of Bohemia, King of Heretics. Princeton 1965, s. 274–276; O d l o ž i l í k , Otakar:
The Hussite King: Bohemia in European Affairs 1440–1471. New Brunswick 1965, s. 130–142;
Š m a h e l , František: Basilejská kompaktáta: příběh deseti listin. Praha 2011, s. 85–86.
2
Vydáno in: AČ VIII, s. 363–364; Scriptores Rerum Silesiacarum VIII. Ed. H. Markgraf.
Breslau 1873, s. 363–364.

Časopis Matice moravské 134/2015

29

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Služebníci krále Jiřího patrně disponovali rovněž výrazně podrobnějším
zněním Piovy řeči.3 Bylo totiž nepochybně v zájmu českých delegátů, aby
do království doručili i delší verzi, která díky svému rozsahu osvětlovala
papežovy důvody k odmítnutí kalicha a kompaktát mnohem lépe než
úřední výtah. Dochování papežovy odpovědi přinejmenším ve třech rukopisech české provenience dosvědčuje, že Responsio Pii pape secundi nebylo
na našem území ničím neznámým,4 a třebaže nemůžeme vyloučit, že se
znění papežovy odpovědi dostalo do zemí Koruny české odlišnou cestou,
zřejmě jako nejsmysluplnější vysvětlení se jeví výše nastíněná možnost.5
Argumenty římského pontifika vzbuzovaly zájem mnoha obyvatel
českých zemí, jak utrakvistů v čele s Jiřím z Poděbrad a voleným arcibiskupem Janem Rokycanou, tak i zastánců přijímání podjednou a jejich
administrátora Hilaria Litoměřického. Jen málokdo byl však obsahem
Piova zdůvodnění přitahován do takové míry jako kněz Martin Lupáč,
významný utrakvistický teolog, literát a někdejší diplomat husitských Čech,
jenž významně zasáhl do několikaletého vyjednávání husitů s basilejským
koncilem, jehož výsledkem bylo stvrzení kompaktát roku 1436.6 Zajisté
byla právě jeho osobní účast na genezi basilejských úmluv tím, co Lupáče
v pozdějších letech vedlo k písemným výkladům a obranám kompaktát.
Někdy mezi léty 1449–1462 zareagoval polemikou Sensus seu intentus
compactatorum na projev papežského diplomata, v němž byly kališníkům
vytčeny přestupky proti kompaktátním ustanovením a stanoveny podmínky, po jejichž splnění by kurie mohla v rozhovorech ohledně basilejských
úmluv pokračovat.7 Roku 1452 se Lupáč zhostil podobné role, když jako
farář klatovský odpovídal Mikuláši Kusánskému na jeho list odeslaný
do Čech, v němž brixenský biskup „českým kacířům“ mimo jiné sděloval,
že kompaktáta pozbyla platnosti.8 Ve své odpovědi Martin Lupáč vyslovil
názor, že kdyby mohl s Mikulášem osobně mluvit, „pak byste nad světlo
3
Edice in: AČ VIII, s. 360–363. Předání podrobnějšího znění papežovy řeči považuje
za pravděpodobné též B a r t o š , František Michálek: Martin Lupáč a jeho spisovatelské
dílo. Reformační sborník 7, 1939, s. 124.
4
Muzeum Brněnska v Rajhradě, Kodexy knihovny benediktýnského kláštera v Rajhradě, sg. R 395, f. 229v–230v (tato verze posloužila jako základ edice v AČ VIII); Národní
knihovna České republiky v Praze, Rukopisy, inkunábule a staré tisky, sg. I.G.34, f. 106r–112v;
Moravská zemská knihovna v Brně, Sbírka rukopisů, sg. MK 109, f. 63r–75v. Nejobšírnější
znění řeči podává Pii II orationes politiciae et ecclesiaticae II. Luca 1757, s. 93nn. (uvádím
dle Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 151, pozn. 315). Rukopisy nahlíženy přes
http://www.manuscriptorium.com dne 16. 1. 2015.
5
Koranda se sice ve své relaci o poskytnutí delší verze poselstvu nezmiňuje, v tom
však nespatřuji žádný problém, neboť autor nehovoří ani o předání stručnějších Conclusiones
a uvádí pouze příkaz k jejich vyhotovení. Viz AČ VIII, s. 353.
6
Nejdůležitější veřejná vystoupení Lupáče v Basileji zachytila Monumenta conciliorum
generalium seculi decimi quinti (= MC) II. Ed. E. Birk. Wien 1873, s. 428–429, 592–601.
7
B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 122.
8
Lupáčův list Kusánskému rozebral B a r t o š , František Michálek: Cusanus and the
Hussite bishop M. Lupáč. Communio viatorum (= CV) 5, 1962, s. 35–46 (edice na s. 41–44).
Český překlad vydán in: Husitské manifesty. Ed. A. Molnár. Praha 1980, s. 218–225.
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jasněji poznal, že kompaktáta vykládáte zvráceně, když haníte čest království
i víry upřílišeně a bez spravedlivého důvodu“.9
Zmíněné polemiky dokládají, že jakmile byla kompaktáta nepříznivě
interpretována významnými představiteli katolického světa, Lupáč cítil
povinnost dohody z třicátých let patnáctého věku písemně bránit. Bylo
tedy téměř jisté, že jakmile se kněz Martin dozví o radikálním řešení Pia II.,
nebude dlouho váhat a z jeho pera vzejde další obrana, tentokráte namířená
proti samotné hlavě katolické církve. Aby však mohl svou polemiku opřít
o pevný základ, potřeboval mít Lupáč po ruce papežovy argumenty, a to
ideálně nikoliv ve formě výtahu, kde byl Pius prezentován ve třetí osobě,
ale v autentičtějším a podrobnějším vyhotovení. Bylo již naznačeno, že
taková verze se do zemí Koruny české dostala zřejmě mezi 5–12. květnem
v rukou královského poselstva.10 Nelze přesně říci, kdy a jak si Lupáč znění
papežovy řeči pořídil. Jakožto vášnivý obhájce kompaktát však musel mít
značný zájem na tom, aby jeho odpověď papeži byla aktuální, takže můžeme
předpokládat, že se s Responsio Pii pape secundi seznámil záhy po návratu
poslů a urychleně začal pracovat na dalším spise. Není vyloučeno, že polemiku Super responso Pii pape Lupáč dokončil před srpnovým sněmem,
na němž Jiří z Poděbrad Piovo rozhodnutí tvrdě odsoudil a rozhodně se
přihlásil k přijímání podobojí a kompaktátům, tuto významnou a zaznamenání hodnou událost totiž kališnický literát ve svém díle nezohlednil.11
Svůj nový příspěvek Lupáč rozdělil do dvou celků.12 V první části se
autor kromě zdůvodnění, že přijímání podobojí jakožto biblická zásada
nemůže být propůjčeno či odňato na základě lidského úsudku, zaměřil
na historické souvislosti, jež měly lépe osvětlit genezi kompaktát. K tomuto
kroku se Lupáč zajisté uchýlil z toho důvodu, že byl přímým účastníkem
vyjednávání Čechů s basilejským koncilem a považoval za nutné vysvětlit,
jakým způsobem papežem odvolaná kompaktáta spatřila světlo světa. Stejný
postup, tedy zasazení basilejských úmluv do historických souvislostí, již
9
Husitské manifesty, s. 221.
10
Přesné datum návratu poslů není možné určit, prameny dávají pouze tušit, že k tomu došlo
v uvedeném rozmezí. Viz Urbánek, R.: České dějiny III/4, s. 535–536, pozn. 15. Prameny k příjezdu
poslů uvádějí P a l a c k ý , František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě 4/1. Věk
Jiřího z Poděbrad, od roku 1439 do 1457, čili do smrti krále Ladislava. Praha 1857, s. 206, pozn. 177,
a T o m e k , Václav Vladivoj: Dějepis města Prahy VII. Praha 1906, s. 43, pozn. 28.
11
Jedinou zmínkou o Jiřím je věta: „Ad responsa pape, que dedit nunciis regis anno
M o CCCCLXII o.“ Österreichische Nationalbibliothek in Wien, Sammlung von Handschriften
und alten Drucken, sg. Cod. 4302, f. 365r. Argument, že absence jakékoliv zmínky o sněmu
vypovídá o sepsání traktátu před 10. srpnem, vyslovil U r b á n e k , R.: České dějiny
III/4, s. 557. Pro vyhotovení spisu před konáním sněmu se též vyslovili František Michálek
B a r t o š in: Martin Lupáč: Hádání o kompaktátech. Ed. A. Císařová-Kolářová. Praha 1953,
s. 41, a František Š m a h e l : Basilejská kompaktáta, s. 86. Sepsání traktátu v roce 1462
dosvědčuje věta: „Cuius rei sunt adhuc testes vivi anno 1462.“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 362r.
12
O Lupáčově traktátu a okolnostech jeho vzniku pojednali B a r t o š , F. M.: Martin
Lupáč, s. 122–124; t ý ž in: Hádání o kompaktátech, s. 38–41; U r b á n e k , R.: České
dějiny III/, s. 556–558; Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 86.
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ostatně použil v díle Sensus seu intentus compactatorum.13 Ve druhé části dal
Lupáč větší prostor argumentům teologického rázu, jimiž se snažil zpochybnit vybrané výroky z podrobnějšího znění Piovy řeči, přičemž papežova
slova zde přímo citoval.14 Super responso je významné již jen díky skutečnosti,
že spolu s kratšími Lupáčovými spisy Contra papam a Contra pactionem cum
catholicis se nejspíše jedná o jedinou písemnou reakci na papežův krok ze
strany kališnického autora.15 V této souvislosti nezbývá než doufat, že se
důležitý spis z roku 1462 dočká plnohodnotného edičního zpracování.16
Právě analýza nejvíce probírané historické materie z první části Super
responso Pii pape, tedy rozhovorů a disputací mezi husity a basilejským sněmem,17 je ústředním tématem předkládané studie.18 Budu se takto snažit
13
B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 122.
14
Kupříkladu citovaný papežův argument „Compactatorum bipertita est racio: altera permittit et indulget, ut, qui communionem receperint ecclesiasticam et pacem realiter et cum effectu et
in omnibus aliis, preterquam in usu communionis utriusque speciei, fidei et ritui universalis ecclesie
conformes essent et usum talem haberent, possent communicare sub utraque specie in regno Boemie
et marchionatu Moravie“ (ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 368r) až na malé odchylky odpovídá
textu otištěnému v AČ VIII, s. 361.
15
U r b á n e k , R.: České dějiny III/4, s. 556. Ke dvěma souvisejícím dílům tamtéž,
s. 556–558, a rovněž B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 125–126. Katolické polemiky, jejichž
záměrem bylo papežův krok naopak podpořit, shrnul U r b á n e k , R.: České dějiny III/4,
s. 551–556.
16
Super responso je dostupné ve dvou poněkud problematických edicích. D u d í k ,
Beda: Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte. Brno 1852, s. 458–466, vydal pouze
většinu první části. Jeho počin přitom nebyl prost chyb (viz T r u h l á ř , Antonín: Rukověť
k písemnictví humanistickému, zvláště básnickému v Čechách a na Moravě ve století XVI. I. Praha
1918, s. 400, pozn. 11). Druhé vydání, Martin Lupáč: Hádání o kompaktátech. Ed. A. Císařová-Kolářová. Praha 1953, je ve skutečnosti českým překladem latinského přepracování Lupáčova
traktátu z druhé poloviny 16. století. Tato nová verze (jejím tvůrcem byl asi Matouš Kollin
z Chotěřiny, český překlad vyhotovil snad Petr Kodicill z Tulechova) v sobě nezahrnovala
celé Super responso, nýbrž opět jen historickou část, obohacenou však o značné množství
interpolací. Císařová-Kolářová patrně netušila, že nevydává čistě Lupáčův spis, na což upozornil U r b á n e k , Rudolf: Novoutrakvistický humanista Matouš Kollin z Chotěřiny a starší
husitská tradice. Časopis Společnosti přátel starožitností českých 64, 1956, s. 1. Vzhledem
k problematické povaze obou edic budu citovat výhradně rukopisné zachování – konkrétně
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 361v–371v. Traktát kněze Martina se taktéž zachoval in: Archiv
Pražského Hradu v Praze, Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta, sg. O 74, f. 65v–86v; Moravská zemská knihovna v Brně, Sbírka rukopisů, sg. MK 109, f. 63r–75v (zde je druhá část
zkrácena). Švédský rukopis podlehl zkáze, jak uvádí T r u h l á ř , A.: Rukověť k písemnictví
humanistickému, s. 400, pozn. 11.
17
Basilejským koncilem se zabývali např. H e l m r a t h , Johannes: Das Basler Konzil
1431–1449. Forschungsstand und Probleme. Köln – Wien 1987; M e u t h e n , Erich: Das Basler
Konzil als Forschungsproblem der europäischen Geschichte. Opladen 1985; M ü l l e r , Heribert:
Das Bazler Konzil (1431–1449) und die europäische Machte. Universaler Anspruch und nationale
Wirklichkeiten. Historische Zeitschrift 293, 2011, s. 593–629. Z české strany jsou cenné postřehy F. Š m a h e l a : Basilejská kompaktáta, s. 7–27. K dějinám jednání husitů s koncilem
např. H o f m a n , Ladislav Karel: Husité a koncilium basilejské v letech 1431 a 1432. ČČH 7,
1901, s. 1–13, 142–162, 293–309, 408–415; J a c o b , Ernest Frazer: The Bohemians at
the Council of Basel. In: Prague Essays. Oxford 1949, s. 81–123; K e j ř , Jiří: Česká otázka
na basilejském koncilu. Husitský Tábor 8, 1985, s. 107–132; K r c h ň á k , Alois: Čechové
na basilejském sněmu. Svitavy 1997; Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 34–79.
18
O Lupáčových vzpomínkách již krátce pojednali B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč,
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odpovědět na otázku, do jaké míry Lupáč svým čtenářům nabídl pravdivé
vylíčení významné kapitoly z dějin české reformace. Nejúčinnějším nástrojem
k nalezení správné odpovědi bude komparace Lupáčova vyprávění s klíčovými
prameny k husitsko-církevním rozhovorům – jedná se v prvé řadě o narativní
spisy koncilní provenience,19 nezanedbatelnou roli však bude hrát i „deník
Petra Žateckého“, anonymní spis člena českého poselstva z roku 1433,20
a přihlédnuto bude i k dalším možným zdrojům. Rozbor historických partií
v polemickém traktátu nám zároveň umožní hlouběji nahlédnout do Lupáčova myšlenkového světa, neboť způsob, jakým kněz podobojí interpretoval
minulost, vypovídá o jeho názorech, argumentačních strategiích a paměti.
Rovněž dodejme, že sledované pasáže mohou obsahovat vzpomínky
na dějství, která byla v ostatních pramenech buď zcela opomenuta, nebo
o nich bylo jinými autory pojednáno jen stručně. V neposlední řadě se
pokusím zjistit, zda Super responso Pii pape není alespoň v určitých ohledech
důležitým historickým pramenem pro léta 1431–1437.
Nejprve bych však chtěl ještě krátce poukázat na dva problémy obecnějšího charakteru. Zaprvé, Super responso Pii pape je jen jedním z řady děl,
v nichž Martin Lupáč zanechal budoucím generacím svůj výklad diskuzí
vedoucích k uzavření kompaktát. I kdyby se mělo ukázat, že žádný z těchto
spisů nijak významně nerozšiřuje naše znalosti o setkávání husitů s čelnými představiteli církve,21 bylo by rozhodně přínosné dozvědět se, jaký
obraz minulosti Lupáč ve své četné literární produkci podal. Valná část
těchto dějepisných pojednání však zůstává nevyužita, což zajisté souvisí se
s. 122–123 (přetištěno in: Hádání o kompaktátech, s. 38–40) a U r b á n e k , R.: České
dějiny III/4, s. 557–558, avšak ani jeden z badatelů se nepokusil podrobit autorova tvrzení
historické kritice.
19
Jedná se zejména o edici MC I. Edd. F. Palacký – E. Birk. Wien 1857, v níž se nacházejí tyto spisy podstatné pro naši otázku: Tractatus Jana z Dubrovníka (s. 133–286), Liber
de legationibus Jiljího Carliera (s. 359–700), Diarium Tomáše Ebendorfera (s. 701–783)
a Regestrum Jana de Turonis (s. 785–867). Dodejme, že Ebendorferův deník byl nově vydán:
Thomas Ebendorfer, Diarium sive Tractatus cum Bohemis (1433–1436). Ed. Harald Zimmermann.
Hannover 2010. Dalším důležitým pramenem je replika Jana Stojkoviče adresovaná českému
předákovi Janu Rokycanovi, kterou obsahuje Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio
(= Mansi) XXIX. Ed. J. D. Mansi. Graz 1961, s. 699–868.
20
Novodobý (a zdařilý) český překlad: Deník Petra Žateckého: Liber diurnus. Ed. F. Heřmanský. Praha 1953. Ze zpráv a kronik doby husitské. Ed. I. Hlaváček. Praha 1981, s. 317–419,
nabízí lehce upravený Heřmanského text. Latinský originál otištěn in: MC I, s. 287–357.
Autorství deníku se dodnes nepodařilo prokázat, srov. Ze zpráv a kronik doby husitské, s. 20;
Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 29.
21
Některé Lupáčovy vzpomínky již byly v dosavadním bádání využity. Např. Š m a h e l ,
František: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001, s. 440, poukázal na traktát Modus disputandi pro fide, v němž se uvádí, že během disputací v Basileji byly projevy čteny ze
sexternů, jež si pak obě strany vyměnily. K a ň á k , Bohdan: Soudce chebský – mikrohistorie
vzniku, diplomatický rozbor a edice předběžné dohody husitů s basilejským koncilem z roku 1432.
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 11, 2002, s. 111, poukázal na tvrzení ze
spisku Contra pactionem cum catholicis, z něhož můžeme usuzovat, že při chebských jednáních r. 1432 se husitští delegáti otevřeně zabývali otázkou, zda jim bude v Basileji zaručena
dostatečná bezpečnost.
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skutečností, že spisy obsahující vzpomínky utrakvistického kněze na léta
1431–1437 jsou povětšinou nevydané,22 nebo jsou edičně zpřístupněny jen
výňatky z nich.23 Vydání většího počtu Lupáčových „pamětí“ by samozřejmě
pomohlo tuto mezeru v bádání zaplnit.24 Rozbor narativu v Super responso
tedy v žádném případě nemusí být posledním příspěvkem k Lupáčově
náhledu na jím prožité události.
Zadruhé, neméně důležitá je Lupáčova osobnost, která sice nebyla
v dosavadní odborné produkci vyloženě opomíjena, avšak určitě se jí
nedostalo pozornosti odpovídající jejímu významu, což platí jak pro jeho
literární činnost,25 tak pro jeho životní osudy.26 Lupáčova významná role
v dějinách reformního hnutí neskončila jednáními o kompaktáta, během
nichž se kněz Martin jako jediný zástupce Čechů zúčastnil všech tří slyšení
v Basileji. V době poděbradské byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších
kališnických literátů a svým myšlením podle všeho výrazně zapůsobil
na mladou jednotu bratrskou.27 Jen tento letmý výčet ukazuje, že se jedná
o důležitého a dodnes nedoceněného představitele polipanského utrakvismu. Jakýkoliv příspěvek k jeho životu, myšlení a literární činnosti tak lze
považovat za přínosný.

22
Jedná se zejména o již zmiňovaný Sensus seu intentus compactatorum či polemiku De
communione parvulorum, v níž Lupáč popsal, jak bylo během jednání s koncilem řešeno
přijímání dětí z kalicha. O těchto spisech krátce pojednal B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč,
s. 122, 128–129.
23
Zajímavou pasáž z polemiky Replica in tractatum Loquencii Hilarii doctoris bullati, v níž
Lupáč vzpomíná mj. na jedno ze svých vystoupení před koncilem, otiskl B a r t o š , F. M.:
Martin Lupáč, s. 133 –134, pozn. 26.
24
Patrně ještě větší mezeru představují Lupáčovy teologické texty, jež se však s těmi
historickými nezřídka prolínají.
25
Klíčovými příspěvky k Lupáčovým literárním aktivitám s odkazy na rukopisy jsou
B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 115–140, a S p u n a r , Pavel: Literární činnost utrakvistů v době poděbradské a jagellonské. Acta reformationem Bohemicam illustrantia (= ARBI) 1,
1978, s. 171–184. Neméně důležitými studiemi s edicí spisu jsou: B a r t o š , F. M.: Cusanus
and the Hussite bishop, s. 35–46; M o l n á r , A.: Probacio perceptorum minimum de Martin
Lupáč. CV 9, 1966, s. 55–62; t ý ž : Modus disputandi pro fide. Folia historia Bohemica 4,
1982, s. 161–177; H a l a m a , Ota: Spis „De Ecclesia“ Martina Lupáče z doby poděbradské.
Theologická revue 75, 2004, s. 420–435.
26
K nejvýznamnějším pojednáním patří J i r e č e k , Josef: Rukověť k dějinám literatury
české do konce 18. věku: ve spůsobě slovnika životopisného a knihoslovného. Praha 1875, s. 477–480;
N e j e d l ý , Zdeněk: Lupáč Martin. In: Ottův slovník naučný XVI. Praha 1900, s. 464–465;
V a n č u r a , Jiří: Dějiny někdejšího král. města Klatov 2/I. Vnitřní život v Klatovech za doby
utrakvistické (1453–1620). Klatovy 1927, s. 1406–1410; B a r t o š , František Michálek:
M. Lupáč a Jednota bratrská. Křesťanská revue 32, 1965, s. 89–91; t ý ž : Výročí velkého
husitského kazatele a státníka. Kostnické jiskry 51, 1966 (nestr.); t ý ž : O rodiště husitského
státníka M. Lupáče. Jihočeský sborník historický 36, 1967, s. 159–163. Lupáčovo vystoupení
v Basileji z r. 1434 nedávno připomenul Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 51–53.
27
Doklady ke stykům Lupáče a jednoty in: Akty Jednoty bratrské I. Ed. J. Bidlo. Brno
1915, s. 6, 232, 258, 325, 606. Z literatury G o l l , Jaroslav: Chelčický a Jednota v 15. století.
Praha 1916, s. 138–140, či nejnověji H a l a m a , Ota: Jednota bratrská. In: Husitské století.
Praha 2014, s. 608–610.
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Čechové a koncil v letech 1431–1432
Chronologicky nejstarší zmínkou o diplomatických kontaktech mezi
českými zeměmi a koncilem v Basileji je Lupáčova vzpomínka na obeslání
husitů listem Compulit nos caritas z 13. října 1431, jímž dali katoličtí legáti
– pod vlivem nedávného fiaska u Domažlic – najevo svou ochotu vyslyšet
názory Čechů na půdě vrcholného církevního sněmu. Lupáč uvádí, že koncil
vyslal své kněze (prelatos) do Chebu, kteří odtud vyzývali Čechy k účasti
na veřejném slyšení slovy „Dlouho jste žádali slyšení, hle, je vám nabízeno!
Jestliže to máte v úmyslu, přijeďte.“  28 Utrakvistickým knězem uváděné věty
jsou pouhou parafrází toho nejdůležitějšího, co klíčový dokument obsahoval.29 Lupáč tedy zjevně opisem koncilního listu nedisponoval a spoléhal
se pouze na svou paměť. Nepochybně zajímavější je však zmínka o Chebu
– zde se totiž musíme zamyslet nad tím, z jakého důvodu se autor mylně
domníval, že Compulit nos caritas byl do příhraničního města doručen
duchovními představiteli koncilu.30 Nemůžeme vyloučit, že kališnický
kněz si i po dlouhých letech pamatoval, že vůbec první vyhotovení listu
se do Prahy dostalo skrze chebského posla.31 V takovém případě pak jistě
mohl předpokládat, že posel písemnost obdržel přímo od zástupců koncilu
– Lupáč nutně nemusel být obeznámen se způsobem, jakým list do Chebu
doputoval, a sám se navíc během let 1432–1436 na vlastní oči přesvědčil
o značné mobilitě legátů, takže mohl předpokládat, že do západočeského
města zavítali již roku 1431 a následně jej opustili.
Nabízí se však i jiné vysvětlení – město Egra mohlo být autorem uvedeno jednoduše proto, že Lupáč se právě zde v květnu 1432 s duchovními
koncilu poprvé setkal.32 Nemohl nabýt dojmu, že legáti do města dorazili
již na podzim 1431 se zvacím listem a od té doby vyčkávali na husity?
Následující pasáže z traktátu takovou domněnku zdánlivě potvrzují –
po zmínce o vyslání prelátů do Chebu Lupáč píše o důvodech, jež husity
vedly k zahájení diplomatických jednání, a poté konstatuje, že „jsme odjeli
do Chebu a ustanovivše dříve řečeného soudce mezi námi, jeli jsme do Basileje.“ 33
28
„Miserunt ergo suos prelatos ad Egram, evocantes nos verbo nostro, dicentes: ‚Diu petistis
audienciam, ecce, vobis offertur! Si est hoc in animo vestro, veniatis.‘“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302,
f. 363r.
29
„Audimus, quod saepe conquesti estis, non esse vobis traditam, qualem voluissetis, liberam
audientiam. Jam cessabit omnis querelae occasio: ecce jam locus et facultas plenae audientiae praebetur; jam invitamini; non coram paucis, sed universis audiemini, quantum libet.“ MC I, s. 137
(celý dokument na s. 135–137).
30
Odeslání tří vyhotovení listu je obšírně popsáno tamtéž, s. 137–140.
31
„...nuper ad placitum habuimus nuntium Egrensium cum literis, quidquid diceret, credentiae;
nam nuper fuit in Praga, et alias crebro, imo ex parte Egrensium praesentavit in Praga literas primas
generalis concilii...“ Tamtéž, s. 140.
32
Účast Lupáče v Chebu dosvědčena tamtéž, s. 223.
33
„...exivimus ad Egram et constituto iudice predicto inter nos venimus in Basileam.“ ÖNB
Wien, sg. Cod. 4302, f. 363r.
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Čtenář může snadno dojít k závěru, že Čechové odjeli do Chebu právě
za těmi prelatos, kteří sem měli již dříve zavítat s výzvou k audienci. Pokládám však za méně pravděpodobné, že by právě takto Lupáč minulost
vnímal. Museli bychom totiž přiznat, že nevěděl zhola nic o listu z února
1432, jímž husité dávali najevo své přání, aby to byl právě Cheb, kam se
obě strany sjedou.34 Navíc dodejme, že u vylíčení epizody se zvacím listem
Lupáč usiloval o maximální stručnost a zdaleka neosvětlil všechny detaily.
Dvě téměř sousedící zmínky o Chebu tudíž nemusí odkazovat na jednu
a tu samou legaci koncilu.
Naši pozornost si dále zaslouží vyjmenování důvodů, z jakých se
Čechové a Moravané uvolili s basilejským shromážděním jednat – autor
uvádí, že pro husity bylo podstatné „naříkání protivníků, kteří žádali toliko
povolení církve, naše slyšení, díky němuž bychom mohli prokázat evangelickou
víru, a velmi potřebný mír.“  35 Domnívám se, že zatímco ve druhém a třetím
bodě autor motivaci husitů pravdivě vyjádřil, v případě prvního důvodu
o tom můžeme pochybovat. Touha po veřejném slyšení byla fenoménem,
který máme v husitském hnutí doložen již k roku 1417,36 a toto úsilí neutuchalo ani na počátku třicátých let, jak dosvědčuje táborský manifest
z července 1431, který zdůrazňuje, že „všude jsme se s všemožným úsilím
dožadovali toho, aby nám bylo sjednáno na obecném církevním koncilu veřejné,
svobodné, bezpečné a laskavé slyšení…“,37 či chebské jednání v květnu 1431
se Zikmundem Lucemburským, kde se právě otázka husitského vystoupení
na koncilu intenzivně řešila.38 Rovněž dosažení míru s okolním křesťanským
světem muselo být pro husity po dlouhých letech vojenských střetů více než
žádoucí. Tuto potřebu bezpochyby ještě posilovala skutečnost, že České
království bylo zasaženo nepříznivými klimatickými poměry.39 Sotva nás
tedy překvapí, že roku 1433 se Jan Rokycana v Basileji otevřeně vyslovil
pro sjednání míru slovy: „Nejlepší cesta k zavedení pokoje jest dobrá dohoda
o čtyrech artikulích; jinak nebude-li té, vyzní každá námaha naprázdno.“  40
Dovoluji si tvrdit, že dlouholetá touha po audienci a zřetelně pociťovaná potřeba míru byly dostatečnou motivací pro zahájení rozhovorů
se všeobecným koncilem. Ono naříkání protivníků sice nepatří do říše
34
MC I, s. 190–191.
35
„...suspirium adversariorum, tantum optancium consensum ecclesie, et audenciam nostram,
qua possemus fidem evangelicam declarare, et pacem pernecessariam...“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302,
f. 363r.
36
Husitské manifesty, s. 118. K tomuto problému podrobně C o u f a l , Dušan: Polemika
o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských
artikulů. Praha 2012, s. 60–64.
37
Husitské manifesty, s. 172.
38
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 1419–1436
(= UB) II. Ed. F. Palacký. Praha 1873, s. 213–214.
39
K tomu podrobněji Č o r n e j , Petr: Husitství: katastrofa, nebo východisko z pozdně
středověké krize? In: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Praha 2011, s. 336.
40
Deník Petra Žateckého, s. 127.
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Lupáčovy fantazie, jak dokládá například chebský list napsaný po domažlické bitvě,41 avšak mohla taková skutečnost hlouběji ovlivnit rozhodování
husitů, kteří si dobře uvědomovali, že prostřednictvím jednání s koncilem
mohou dosáhnout dvou veledůležitých cílů? V takové situaci jistě nebylo
určující, zda věřící podjednou dávali najevo obavy z české hereze a mírové
požadavky, či nikoliv. Zdá se tedy, že Lupáč uvedl suspirium adversariorum
s úmyslem postavit katolickou stranu do nepříznivého světla, ač nejspíše
věděl, že se o podstatný faktor nejednalo.
V této souvislosti krátce uveďme, že na jiných místech traktátu Lupáč
sděluje, jaká skutečnost naopak nehrála žádnou roli v ochotě Čechů zahájit s koncilem rozhovory – husité údajně nestáli o to, aby jim přijímání
z kalicha bylo uděleno katolickou církví jako věroučná koncese, poněvadž
tato zásada pochází přímo od Boha.42 Lupáčovo stanovisko souzní s celou
řadou výroků, které byly v průběhu let zapsány do manifestů husitských
Čech – například univerzitní deklarace z března 1417 uvádí, že „se nesluší
poslechnout lidského nařízení a pokynu, protože je nespravedlivé a naprosto odporuje pravdě svatého evangelia. Každý se má naopak přidržet pravdy od Krista
vydané.“  43 Po 13 letech autoři jiného dokumentu uvedli: „My však poprávu
to máme z rozumných důvodů rozhodně za nedovolené […], aby totiž boží
pravdy, které mají ospravedlnění samy v sobě, posuzoval lidský soud a dával
jim po své libovůli projít nebo propadnout.“  44 Lupáč bezpochyby nikterak
nefabuloval, nýbrž přesně vystihl smýšlení většiny českého reformního
hnutí. Za jedinou kališnickou skupinu, která se Lupáčovým slovům do jisté
míry vymykala, je možno považovat okruh konzervativně smýšlejících lidí
kolem Jana Příbrama a Prokopa z Plzně. Pro tuto frakci totiž uznání obojí
způsoby církví hrálo nemalý význam i v teologické rovině, jak kupříkladu
vyplývá z Prokopova traktátu napsaného někdy po rozhodnutí koncilu
ohledně kalicha v prosinci 1437.45
Nyní nás bude zajímat, jak se kněz Martin vyrovnal s chebskou schůzí v květnu 1432, která vedla k ujednání podmínek budoucích disputací
na půdě koncilu a vyhotovení bezpečnostních glejtů pro české posly.46
41
„Nevíme, co s námi bude dál […] a nač bychom se měli spolehnout. A nejde jen o nás, nýbrž
o celé křesťanstvo!“ Č o r n e j , Petr: Velké dějiny zemí koruny české V (1402–1437). Praha
– Litomyšl 2000, s. 558.
42
„Cum fides evangelica universalis ecclesie de communione sacramentali sub utraque specie
sit sufficientissime fundata et autorisata lege Christi, nunquam postulavimus nobis hanc fidem et
praxim eius a quoquam homine aut a concilio confirmari, dari, concedi et largiri vel autorisari…“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 361v.
43
Husitské manifesty, s. 59.
44
Tamtéž, s. 173.
45
„…communio eukaristie layca sive sub una sive sub utraque cadit sub precepto aut ordinacione
et institucione ecclesie et eius auctoritate sicut eius invencio docente spiritu sancto…“ P r o k e š ,
Jaroslav: M. Prokop z Plzně. Příspěvek k vývoji konservativní strany husitské. Praha 1927, s. 260.
46
Z literatury např. M o l n á r , Amedeo: Chebský soudce. In: Soudce smluvený v Chebu.
Cheb – Praha 1983, s. 9–37; Š m a h e l , František: Husitská revoluce III. Kronika válečných
let. Praha 1993, s. 251–252; K a ň á k , B.: Soudce chebský, s. 109–157.
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Lupáč svým čtenářům podává stručný obraz toho, jak probíhaly rozhovory
ohledně takzvaného soudce chebského, sedmého bodu dojednaných úmluv:
„Nejdříve nad námi legáti a koncilium chtěli jakoby zákonem zvítězit a dohodnout se, abychom jednoduše dali na rozhodnutí a výroky církve, tedy koncilu,
ve všech záležitostech. My však uvážili, že tímto by pominul důvod všech disputací
a obran, [...] řekli jsme vícekrát, že víra nemá být svěřena lidskému úsudku, a poté
byl ustanoven řečený soudce ve všech záležitostech za společného souhlasu obou
stran...“  47 Dle Lupáče se tedy koncil zprvu snažil prosadit, aby nejvyšším
rozhodčím v disputacích byla autorita římskokatolické církve, s čímž však
česká delegace mnohokrát vyslovila nesouhlas a nakonec se jí podařilo
prosadit jiného soudce, totiž „lex divina, praxis Christi, apostolica et ecclesie
primitive, una cum doctoribus conciliisque fundantibus se veraciter in eadem“.48
Lupáčovy vzpomínky na jednání ohledně klíčové otázky jsou cenné již
z toho důvodu, že z jiných pramenů nejsou detaily týkající se této události
známy. Hlavní dokument ke květnové schůzi, záznamy Jana Maulbronna,
hovoří pouze o řadě těžkostí a ústupcích ze strany koncilu způsobených
nespokojeností Chebanů.49 Ani Prokop Holý v listu Zikmundovi Lucemburskému nic konkrétního neprozradil,50 a totéž platí o dalších českých
pramenech, v nichž bylo památné dějství zohledněno.51 Vzpomínku ze
Super responso však později doplnil sám Lupáč, když v replice proti Hilariovi Litoměřickému uvedl, že pokud by legáti na český požadavek byli
nepřistoupili, husité by se byli do Basileje nevypravili.52
Nemalý význam můžeme Lupáčovu vyprávění z roku 1462 přičíst rovněž z toho důvodu, že právě takto jednání ve věci rozhodčí autority nejspíše
probíhalo. Zaprvé nemusíme pochybovat, že princip soudce chebského byl
47
„Prima fronte quasi lege voluerunt a nobis evincere et pactare legati et concilium, ut stemus
simpliciter iudicio et sentencie ecclesie, id est concilii, in omni materia; nos vero considerantes, quod per
hoc cessaret omnis racio disputacionis et defensionis […] diximus pluries, quod fides non est iudicio
hominum credenda. Hac deinde constitutus est predictus iudex ex unanimi consensu utriusque partis
in omni materia...“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 362v.
48
K a ň á k , B.: Soudce chebský, s. 141. Jedenáct bodů chebských úmluv je tu otištěno
na s. 138–150. Dohody též vydány in: MC I, s. 219–220.
49
„Et sic incepimus tractare de modo et forma audientiae et salvis conductibus suis ambasiatoribus
praestandis; et tandem post multas difficultates et altercationes super his concordavimus […]. Pen
dente autem per aliquot dies hujusmodi inter nos tractatu et ingerentibus se plurimis quasi desperatis
difficultatibus, quae nos urgebant a datis nobis instructionibus utrumque recedere, clamor in populo
suscitabatur, quod si nos ecclesiastici et prasertim nuntii concilii vellemus, tunc etiam pacem posset
habere…“ Tamtéž, s. 218.
50
„… pro conductibus ac modis, sub quibus in Basilea ad concilium stare debemus, jam concordavimus.“ Tamtéž, s. 226.
51
Znění úmluv uvedl ve své kronice táborský předák Mikuláš z Pelhřimova. Viz Geschichts
schreiber der hussitischen Bewegung (= Höfler) II. Ed. K. Höfler. Wien 1865, s. 702–703. Staré
letopisy české. Texty nejstarší vrstvy. Edd. P. Čornej – M. Klosová – A. Černá. Praha 2003, s. 51,
hovoří jen o vyslání poselstva do Chebu.
52
„Cum autem multociens responderemus: ‚Vos estis pars, debetis iudicari, non iudicare, nec
dabimus causam fidei in manus hominum‘ etc., cum ergo vidissent constanciam nostram, consenserunt.
[…]. Alias nec pedem versus Basileam movissemus.“ B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 133,
pozn. 26.
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husitskou ideou – byli to přívrženci kalicha, kdo jej prokazatelně již před
květnem 1432 formulovali.53 Dále je jisté, že legáti, kteří byli s husitským
principem jistě obeznámeni (ač oficiální instrukce koncilu o postupu v této
záležitosti mlčela54), do Chebu nepřijížděli s úmyslem Čechům vyhovět.
V takovém případě by totiž zamýšleli umenšit věroučnou autoritu církve,
tedy svou vlastní, čímž by výrazně pomohli straně podobojí. Takové uvažování by navíc bylo v jednoznačném rozporu se středověkým chápáním
církevní autority.55 Nakonec vzpomeňme na výše uvedený Maulbronnův
komentář, jenž dokazuje, že církev musela v Chebu ze svých původních
představ ustupovat. Ony ústupky sice nejsou specifikovány, ale z předchozího výkladu vysvítá, že chebský soudce k nim zajisté patřil. Lupáčův
výklad se tudíž jeví jako věrohodný, a to i při zmínce, že česká delegace
své stanovisko legátům mnohokrát sdělila – důrazné opakování této zásady
mohlo nemálo přispět k tomu, že katolická církev nakonec s dalekosáhlým
ústupkem souhlasila.56 Na základě Maulbronnovy zmínky o nekompromisním postupu sirotků a táboritů57 můžeme předpokládat, že slova diximus
pluries se vztahují především na zástupce těchto dvou frakcí.
Basilejská disputace (leden–duben 1433)
V případě prvního slyšení českého poselstva v Basileji, jemuž autor
Super responso věnuje zvýšenou pozornost, nás nejprve bude zajímat,
jak byla zachycena obhajoba přijímání sub una specie z úst dominikána
Jana Stojkoviče.58 Zde se zaměříme na výroky, které měl koncil jménem
Stojkoviče (jehož Lupáč konkrétně nejmenuje) pronést. Kališnický kněz
nás nejprve informuje, že husitům bylo během polemiky o kalich veřejně
sděleno, že svatý Ambrož či Augustin nic neznamenají a důležitá je pouze
církev.59 Nic podobného však podle všeho Stojkovič (ani kdokoliv jiný)
neřekl, jelikož na spisy těchto dvou světců bylo během obhajoby jedné
způsoby mnohokrát poukázáno.60 Koncil by byl tudíž sám proti sobě,
pokud by z jeho řad Lupáčem „citovaná“ slova zazněla.
53
Stalo se tak například během schůze se Zikmundem v Bratislavě r. 1429, nebo o dva
roky později při analogickém setkání v Chebu. Viz UB II, s. 50–51, 213–214.
54
Instrukce otištěna in: MC I, s. 208–210. K a ň á k , B.: Soudce chebský, s. 112, správně
poukázal, že koncil se mohl s ideou soudce chebského seznámit díky táborskému manifestu
z r. 1431 (srov. Husitské manifesty, s. 180).
55
K a ň á k , B.: Soudce chebský, s. 112.
56
Další možné vlivy, které v Chebu nutily legáty k ústupkům, jsou uvedeny tamtéž, s. 113.
57
MC I, s. 218.
58
Stojkovičovu lednovou repliku na Rokycanovu obhajobu kalicha vydal Mansi XXIX,
s. 699–868.
59
„Dicebatur enim nobis publice et conclusive: ‚Nihil Augustinus, nihil Ambrosius, ecclesia est.‘“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363r.
60
K užití autority sv. Ambrože a Augustina viz kupříkladu Mansi XXIX, s. 828, 831.
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Naopak za věrohodné můžeme pokládat autorovy vzpomínky na diskuzi ohledně problému, kdy a kým bylo laické přijímání podobojí zrušeno. Husité se měli otázat, „kde a jako bylo složeno, zdali skrze koncil, zdali
skrze papeže, zdali skrze biskupa, nebo kdo od něj počal upouštět.“  61 Těmito
větami Lupáč zřejmě parafrázuje Rokycanu, jenž se v lednu 1433 dotázal:
„Rovněž bychom rádi věděli, bylo-li v některém obecném koncilu – s výjimkou
koncilu kostnického – přijímání pod obojí zrušeno, což nevěříme.“  62 Zde sice
nenacházíme zmínku o papeži a biskupech, jak o léta později uvedl Lupáč, ale hlavní smysl obou výroků je shodný. Autor Super responso posléze
uvádí, jak na otázku Čechů zareagovala protistrana: „Odpověděli po řadě
dní, převrátivše všechny knihy a kroniky, že kvůli nesmírné starobylosti toho
složení není možné nalézt, kde a skrze koho bylo složeno.“  63 V takovém duchu
se Stojkovič ve své replice opravdu vyjádřil, když uvedl, že subunitní praxe
(jinými slovy složení kalicha) nebyla zavedena během jednoho měsíce či
roku, a zdůraznil, že vzhledem ke starobylosti tohoto obyčeje nedokázal
žádný doktor určit, v jakou dobu a na jakém místě bychom měli hledat
jeho původ.64 Počátek jedné způsoby dle Stojkoviče nelze vyčíst z žádných vzpomínek, teologických děl či análů.65 Katolický bohoslovec sice
přímo neřekl, že v předchozích dnech musel prostudovat veliké množství
historických dokumentů, jak naznačuje Lupáč, ale právě zmínka o scriptis
doctorum a annalibus scribentium mohla pisatele traktátu k takovému závěru
přivést. K problematice původu jedné způsoby se Stojkovič vyjádřil ještě
později, s touto argumentací se však již u Lupáče nesetkáme, a to jistě z toho
důvodu, že nemožnost přesně určit složení kalicha zde byla – s poukazem
na jiné obyčeje – prezentována jako pozitivní fakt.66
V rámci své kritiky, že v otázce kalicha se koncil dokázal bránit pouze
obyčejem, Lupáč uvádí, že protivníci vyjádřili přesvědčení o nemožnosti
přemožení církevní autority jakýmkoliv člověkem.67 Domnívám se, že autor
takto naráží na časté opakování teze o neomylnosti církve ze Stojkovičových úst.68 Za poněkud problematický považuji údajný výrok, že přijímání
61
„...ubi aut quando est deposita, si per concilium, aut per papam, si per diocesianum, aut quis
incepit eam obmittere.“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363v.
62
Deník Petra Žateckého, s. 30.
63
„Responderunt post plures dies, eversis omnibus libris et cronicis, dicentes, quod propter nimiam
antiquitatem deposicionis non potest inveniri, ubi aut per quem sit deposita.“ ÖNB Wien, sg. Cod.
4302, f. 363v.
64
„Clarum autem est, quod haec consuetudo non fuit uno die, aut uno mense, seu uno anno in
ecclesiam universaliter introducta, imo nullus doctorum ipsam laudantium et approbantium potuit
aut scivit assignare temporis originem, quo haec consuetudo universaliter ortum habuerit, propter
antiquitatem suam…“ Mansi XXIX, s. 750.
65
„...cujus consuetudinis principium aut initium, nec in memoriis hominum, nec in scriptis
doctorum, aut in annalibus scribentium reperitur.“ Tamtéž.
66
Tamtéž, s. 863.
67
„...et quod contra autoritatem ecclesie nullus potest...“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363v.
68
„Impossibile est ecclesiam Dei militantem catholicam errare in hiis quae fidei sunt et neccessitatis
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podobojí „ustanovil Kristus, ale církev to skrze Ducha svatého změnila…“,69
jelikož původní smysl Stojkovičových úvah byl přece jen odlišný – Jan
z Dubrovníka vyjádřil přesvědčení, že „třebas ustanovil Kristus svátost, přece
ponechal způsob vymezení církvi“,70 což je v jasném rozporu s Lupáčovým
tvrzením o ustanovení dvojí způsoby Kristem. Rovněž údajné přiznání
koncilu, že z kalicha se podávalo v prvotní církvi a později došlo ke změně
této praxe,71 není s Janovými projevy plně v souladu. Rokycanův oponent
se totiž netajil názorem, že od laického kalicha se začalo upouštět již v rané
církvi, což ilustruje výrok: „Žádný apoštol se nezmínil o přijímání krve kromě
apoštola Pavla. A Pavel to připustil Korintským, protože, dokud byli pohany,
pívali při obětech krev.“  72
V případě disputací o kalich tedy vidíme, že Lupáč o celé záležitosti
pojednal nezřídka zavádějícím způsobem. Je přitom těžké postihnout,
do jaké míry stála za častými omyly téměř třicetiletá časová mezera na straně
jedné a snaha záměrně vkládat svým protivníkům do úst nepřesná tvrzení
na straně druhé. Rozhodně však není nutno pochybovat o tom, že basilejskou polemiku o kalich Lupáč pojal jako ideové vítězství husitů, a proto vše,
co uváděl, mělo vrhnout na církev nepříznivé světlo. Se stejným záměrem
ostatně učinil i jedinou konkrétní zmínku o jiném než prvním pražském
artikulu, když se krátce rozpomenul na hájení prostituce Jiljím Carlierem.73
Ač Lupáč dříve předeslal, že ve svém výkladu zohlední pouze článek o kalichu,74 neodpustil si poukázat na záležitost týkající se artikulu o trestání
veřejných hříchů. Tato skutečnost napovídá, že tolerování prostituce bylo
pro Lupáče zcela nepřijatelné.
Kromě veřejných disputací o kalich se autor věnuje též soukromým
rozhovorům, které se mezi koncilem a českým poselstvem v Basileji
odehrály. Lupáč uvádí, že husité se během těchto jednání zeptali blíže
nespecifikovaných členů koncilu, zda basilejský sněm bude ochoten vyjádřit s přijímáním podobojí souhlas. Dotázané osoby po dlouhé poradě
s koncilem odpověděly, že pokud dojde ke shodě v ostatních záležitostech,
církev schválí i kalich. Čechové však vyslovili pochybnost, zda tak může
nynější koncil učinit, neboť dřívější sněm v Kostnici prohlásil přijímání
ad salutem.“ Mansi XXIX, s. 779. „Je nejvyšší zásadou v mém dokazování, že se církev nemůže
mýliti ve víře a v tom, co je nezbytné ke spáse...“ Deník Petra Žateckého, s. 146.
69
„...quod ipsam Christus instituit, sed ecclesia per Spiritum sanctum mutavit sicut et alia plura.“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363v.
70
Deník Petra Žateckého, s. 69.
71
„... quod ipsam ritum primitive ecclesie esse dicebant et quod ipsam posterior ecclesia deposuit.“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363v.
72
Deník Petra Žateckého, s. 49. Dále srov. tamtéž, s. 150; Mansi XXIX, s. 747.
73
„Meretricium autem et prostibulorum toleranciam fortissime probare laborabant ex parte
tocius concilii per unum doctorem picardum deputatum, qui videbatur et erat aliis doctior.“ ÖNB
Wien, sg. Cod. 4302, f. 363v. Carlierovu únorovou repliku vydal Mansi XXIX, s. 868–972.
74
„Et quia nunc de uno tantum quatuor articulorum difficultas ventilatur, scilicet de communione
evangelica, de uno tantum, aliis dimissis, hic dicitur.“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363r.
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podobojí za kacířské a výroky předešlých koncilů by měly být respektovány
těmi pozdějšími. Po další poradě zástupci koncilu prohlásili, že kostničtí
teologové nikdy neodsoudili kalich jakožto kacířskou praxi, což měli dokázat přečtením kostnického dekretu a vyvolat tím v řadách husitů radost.75
V prvé řadě musíme dát Lupáčovi za pravdu v tom, že basilejský
koncil skutečně nevykládal dekret Cum in nonnullis jako prohlášení kalicha za kacířství, což mimo jiné vyplývá z veřejně pronesených výroků
jeho představitelů.76 Dále je nutno zohlednit, že v Liber diurnus nacházíme
popis privátních rozhovorů, který v jistých ohledech odpovídá Lupáčovým
vzpomínkám. Autor husitského deníku píše, že 13. března Rokycana vyslovil přání, aby byl zmírněn nepříznivý výrok z Kostnice, načež mu auditor
Palomar odvětil, že koncil „odsoudil ty, kteří tvrdí, že přijímání pod jednou je
svatokrádeží“.77 Později se Mikuláš Kusánský zeptal Čechů, zda by dokázali slevit ze svých požadavků ohledně zbylých artikulů, kdyby basilejský
sněm prohlásil laický kalich za svobodný. Poté dodal, že kostnický koncil
„odsuzuje jen ony, kteří prohlašují za svatokrádce ty, kdož přijímají pod jednou
způsobou“.78 Je zjevné, že jak Lupáč, tak husitský anonym shodně pojednali
o soukromých jednáních, kde katolická strana prohlásila, že koncil roku
1415 neodsoudil sub utraque specie jako takové. Rovněž Kusánského výrok
o povolení kalicha v případě ústupků v jiných záležitostech není zcela
vzdálen Lupáčem uváděné větě: „Si alia bene disponentur, sacrum concilium
concedet vobis hanc communionem.“
Mezi oběma husitskými autory však na druhou stranu nalézáme
významné rozdíly, kvůli nimž se snaha obě pojednání ztotožnit jeví poněkud problematicky. Vždyť Liber diurnus neví nic o dotazu Čechů ve věci
75
„...quesivimus, si nobis possunt dare aut dicere spem, quod nobis laudarent hanc veritatem
evangelicam […]. Responderunt premissa cum concilio prolixa deliberacione, quod habeamus firmam spem: ‚Si alia bene disponentur, sacrum concilium concedet vobis hanc communionem.‘ Sed
cum obiceremus de concilio Constanciensi, dicentes: ‚Nonne concilium Constanciense hoc tanquam
heresim condemnavit? Quomodo poterit istud concilium confirmare illud, cum sequencia concilia
debent aprobare precedencia?‘ Responderunt iterum matura premissa deliberacione, quod concilium
Constanciense nunquam hoc condemnavit pro heresi et legendo tunc decretum Constanciense hoc
declarabant. Et gavisi sumus de hoc testimonio.“ Tamtéž, f. 363v–364r.
76
Stojkovič v Basileji hlásal: „Non ergo dicta sinodus condempnavit communionem sub utraque
specie […] sed condempnavit pertinaciam et scisma, quod quidam contra universalem cosuetudinem
racionabiliter aprobatam in ecclesiam Christi inducere nitebantur, dicentes communionem unius
speciei sacrilegam...“ Národní knihovna České Republiky v Praze, Rukopisy, inkunábule
a staré tisky, sg. IX. D. 10, f. 203v. Nahlíženo přes http://www.manuscriptorium.com dne
10. 1. 2015. Při červnovém jednání roku 1433 v Praze se podobně vyjádřil Jindřich Toke:
„…communio utriusque speciei absque auctoritate ecclesie est illicita, reprobata et dampnata […]
verum quod huiusmodi communio utriusque speciei secundum se considerata dampnata non fuit in
sacro Constanciensi concilio.“ MC I, s. 371. Kostnický dekret byl vydán in: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse
und kirchlichen Lehrentscheidungen. Edd. H. Denzinger – P. Hünermann. Freiburg im Breisgau
2010, s. 1198–1200.
77
Deník Petra Žateckého, s. 127–128.
78
Tamtéž, s. 128.
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budoucího schválení kalicha, o námitce, že koncily mají stvrzovat výroky
předešlých sněmů, a rovněž v něm chybí poukaz na interní porady mezi
členy koncilu, čtení textu Cum in nonnullis a radost v českém táboře.
Zejména z tohoto důvodu se přikláním k hypotéze, že pasáže ze Super
responso a Liber diurnus neodkazují na shodnou událost, a Lupáčův výklad
je tak nejspíše jediným záznamem debat završených čtením a interpretací
kostnického dokumentu. Podstatné detaily, které v husitském deníku
zcela chybějí, sice mohly být Lupáčem přidány jako čirá fikce, bylo by
však těžké zdůvodnit, proč se autor k takovému kroku uchýlil – žádný
z uvedených detailů, snad kromě nadšení husitů, totiž nestaví protistranu
vysloveně do špatného světla. Je ale opravdu možné, aby Liber diurnus,
klíčový pramen k soukromým diskuzím koncilu a českých delegátů, o dějství z Martinova traktátu nic nevěděl? Vyloučit to vskutku nelze, neboť
z některých poznámek autora deníku vyplývá, že nebyl osobně přítomen
u všech soukromých debat, jež se v Basileji odehrály.79 Člen pražského
svazu Lupáč navíc patřil k jiné husitské frakci než pisatel deníku,80 takže
se jednání ze Super responso mohlo týkat pouze Pražanů a vybraných členů koncilu a deník je nemusel zaznamenat. Znovu však zdůrazňuji, že se
pohybujeme pouze v rovině hypotéz.
Další epizodou, k níž se Super responso vyjadřuje, je rozhněvaný výstup
anonymního katolického biskupa: „Řekl jeden znamenitý biskup, plný vzteku
a šílenství, slintaje a nohou v zem dupaje, když byl jemu předložen text svatého
Pavla: ‚I kdyby Pavel z nebe sestoupil, nebude nás učit.‘ “ 81 Není rozhodně bez
zajímavosti, že na tutéž událost Lupáč poukázal o téměř třicet let dříve, když
během basilejského projevu v únoru 1434 prohlásil, že „v oné záležitosti
ohledně přijímání slyšel někoho z koncilu, koho nechtěl specifikovat, jak tvrdí, že
takto pevně drží: i kdyby Pavel sestoupiv z nebe něco jiného šířil, nebude jemu
věřit“.82 Nezdá se však pravděpodobné, že by se jakýkoliv člen koncilu mohl
vyjádřit takto radikálně a zcela odepřel autoritu svatému Pavlovi, autorovi
biblických textů a významné novozákonní postavě. Nemohl tedy kněz
Martin již roku 1434 pozměnit původní smysl biskupových slov? A neučinil
tak záměrně, což by vysvětlovalo, proč odmítl sdělit jméno či hodnost?
Podle Liber diurnus 25. února 1433 Rokycana vyprávěl, jak se ho
před desíti dny jakýsi biskup zeptal, zda hodlá replikovat. Dočkal se kladné
odpovědi a „tehdy si biskup ve vzteku odplivl stranou a pravil: ‚Vy nás chcete
79
Stručný popis rozhovorů z 19. a 29. března dle mého názoru dosvědčuje, že se autor
těchto dějství neúčastnil. Viz Deník Petra Žateckého, s. 139, 141.
80
Ze zpráv a kronik doby husitské, s. 20.
81
„Dixit unus episcopus notabilis, furore plenus et insania, cum sputo et tunsione pedis in terram,
cum sibi alegaretur textus beati Pauli: ‚Eciam si Paulus de celo descenderet, ipse nos non docebit.‘“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 363r.
82
„…in illa materia communionis audierat quendam ex concilio, quem specificare nolebat,
dicentem quod sic teneret firmiter, ut, eciam si Paulus descendens e celo aliud assereret, non crederet
ei.“ MC II, s. 600.
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poučovat! Zdaž nevíme, co máme dělat? A kdyby nyní přišli svatý Řehoř a svatý
Pavel, ještě bychom dobře věděli, co máme dělat. Fuj! Chcete nás poučovat.‘“ 83
Příhoda v Lupáčově traktátu a citovaná pasáž mají několik styčných bodů.
V obou případech je protagonistou biskup, jenž se ve vzteku neubránil
odplivnutí, ve své ostré odpovědi se zmínil o příchodu svatého Pavla a naznačil, že pozemská církev rady a učení sestoupivšího apoštola nepotřebuje.
Uvedené shody opravňují k vyslovení teze, že se jedná o výklady totožného
dějství.84 Jistěže, ne ve všem oba autoři souzní. Ani roku 1434, ani o 28
let později Lupáč neuvedl svatého Řehoře, nicméně i kdyby vskutku byl
přímým svědkem biskupova hněvu, zmínku o Řehořovi mohl jednoduše
zapomenout, nebo se případně rozhodl uvádět jen Pavla. Co se týče odlišného podání druhé části prelátova tvrzení, Liber diurnus zaznamenává slova,
která skutečně mohla být pronesena, jelikož biskup zde výslovně neupírá
Pavlovi (a Řehořovi) právo pozemskou církev učit a pouze naznačuje, že
toho není potřeba. Naopak Lupáč již v únoru 1434 nabídl radikálnější verzi,
podle níž měl biskup označit Pavla z Tarsu za nedůvěryhodného, a Super
responso v podobném duchu tvrdí, že anonymní prelát významnému světci
upřel právo na jakékoliv poučování církve. Zdá se, že Lupáč – jak již bylo
naznačeno – svou parafrází vskutku „přitvrdil“ smysl původního výroku.
Zůstává otázkou, z jakého důvodu se v protipapežské polemice objevuje tvrzení, že biskup svůj výrok pronesl v reakci to, že husité předložili
text sv. Pavla. Liber diurnus naznačuje, že důvodem k prelátovu rozčilení
bylo Rokycanovo odhodlání replikovat v otázce kalicha. O rok později
měl Lupáč o této skutečnosti patrně nějaké povědomí, poněvadž uvedl, že
hanlivá slova na Pavlovu adresu souvisela s materia communionis. Jestliže si
byl spojitosti biskupova výroku se svatým přijímáním vědom i roku 1462,
mohl snad za onen text svatého Pavla považovat desátou a jedenáctou kapitolu prvního listu Korintským, v nichž apoštol národů hovoří o podávání
z kalicha. Nebo se mohlo jednat o výrok z Listu Galatským (1, 8)85 – v něm
je vyřčena idea příchodu andělů a Pavla na zem a téměř shodnou myšlenku obsahují Lupáčem „citovaná“ biskupova slova. V husitském pojetí ona
pasáž s kalichem bezesporu souvisela – vždyť ji užil sám Lupáč v úvodu
traktátu86 a dříve ji v basilejské replice zohlednil Rokycana.87 Je však téměř
jisté, že biskupův vztek ve skutečnosti žádným předložením kanonického

83
Deník Petra Žateckého, s. 102.
84
Na obě zmínky o hněvajícím se biskupovi poukázal B a r t o š , František Michálek:
České dějiny II/8. Husitská revoluce II. Vláda bratrstev a její pád 1426–1437. Praha 1966, s. 132,
155. O každé však hovořil na jiném místě a nedal je do vzájemné souvislosti, takže je zjevně
nepovažoval za popisy totožné události.
85
Takto se vyjádřil B a r t o š , F. M.: České dějiny II/8, s. 155.
86
„Licet nos, aut angelus de celo evangelisaverit vobis aliud, preter quam quod evangelisavimus
vobis, anathema sit.“ ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 361v.
87
Deník Petra Žateckého, s. 111.
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textu způsoben nebyl a Lupáč se zde dopustil omylu způsobeného zřejmě
nemalým časovým odstupem.
Nakonec se krátce zamysleme nad údajným prohlášením českého
poselstva na půdě koncilu. Super responso uvádí, že delegáti království
a markrabství pronesli tato slova: „...u nás víra o nejsvětějším přijímání
nebude pravdivější, ať už budete všichni souhlasit nebo mluvit proti ní. I kdyby
celý svět odporoval, takové je moci, že ji nikdo nemůžete učinit více nebo méně
pravdivou než tak, jak byla Kristem ustanovena. Nýbrž žádáme pouze udělení
souhlasu, a to ne kvůli nám či našim, neboť je to naše víra, ale kvůli vašim, kteří
nám říkávají: ‚Kdyby jen církev povolila, již by ohledně toho nebyla žádná další
potíž.‘“  88 Z kontextu není zřejmé, během kterého basilejského slyšení se
měla tato epizoda odehrát, autor pouze chybně uvádí rok 1435 bez další
specifikace.89 Nejspíše ale odkazoval na první audienci, neboť o zbylých
návštěvách Čechů v koncilním městě se v traktátu blíže nezmiňuje. V následujícím výkladu přesto zohledním i jinou možnost.
Uvedená protestace husitských delegátů vyzývá k opatrnosti již z toho
důvodu, že ji Lupáč využívá jako jednoho z důkazů, že Čechové a Moravané
nikdy nežádali o propůjčení kalicha. Dále si všimněme, že obsah prohlášení
v druhé části vyznívá vůči koncilu značně nepřátelsky, jelikož zde poslové
naznačují, že koncese přijímání podobojí ze strany církve pro ně vlastně nic
neznamená, a činí tak pouze s ohledem na nespokojené věřící podjednou.
Opravdu by se husité odvažovali veřejně mluvit až takto ostře? Navíc by byli
neupřímní sami k sobě, neboť, jak jsme si již ukázali, o církevní schválení
kalicha Čechové usilovali i kvůli sobě, poněvadž si uvědomovali, že takto
by bylo možno dosáhnout potřebného míru.
Tím nejdůležitějším argumentem pro tvrzení, že text protestace ze
Super responso není autentickým záznamem husitských slov, je však zjištění,
že žádné z dochovaných českých prohlášení či proslovů pronesených před
koncilem v průběhu let 1433–1434 Lupáčově verzi neodpovídá.90 Pouze
první část, v níž zaznívá idea obojí způsoby jakožto Božího přikázání, které
nemůže být změněno člověkem, do jisté míry odpovídá výrokům ze dvou
prohlášení. Tím prvním je závěrečná řeč Prokopa Holého ze 13. dubna
1433, v níž táborský vůdce prohlásil, že husité „již mají dostatečného soudce,
88
„...aput nos fides de sacratissima communione non est magis veritas, vobis omnibus consencientibus sicut omnibus contra dicentibus, eciam si totus mundus reclamet, tante est virtutis, nec quis
eam potest facere magis veritatem aut minus, quam ut a Christo est instituta. Petimus tantum, ut
assensum tamen prebeatis, et hoc non propter nos aut nostros, cum sit fides nostra, sed propter vestros,
qui nobis solent dicere: ‚Si solum ecclesia consentiret, iam nulla esset amplius pro isto difficultas.‘“
ÖNB Wien, sg. Cod. 4302, f. 362r.
89
„Hec facta sunt in pleno concilio Basiliensi anno Domini 1435.“ Tamtéž. Na Lupáčovo
autorství této mýlky usuzuji z faktu, že špatné vročení obsahují všechny rukopisy včetně
Dudíkova přepisu ztracené švédské verze.
90
Srov. Mansi XXX. Graz 1961, s. 262–269; Peter Payne pro Bohemis. Ed. F. M. Bartoš.
Tábor 1949, s. 79–80; MC I, s. 252–253, 262–263; Deník Petra Žateckého, s. 180; MC II,
s. 592–595. Ostatní doklady jsou uvedeny v následujících poznámkách.
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totiž Písmo, historii a praxi v době apoštolů a prvotní církve a učitele, zakládající
se na Písmu svatém. Proto všechno jiné třeba zanechati.“  91 Prokop sice přímo
nehovořil o prvním artikulu, ale rozhodně vyslovil myšlenku přítomnou
i u Lupáče, totiž že lidský soud nemá prakticky žádnou váhu a podstatné je
pouze to, co pochází přímo od Boha. V podobném duchu promluvil v srpnu roku 1433 Prokop z Plzně, když uvedl, že zásada kalicha byla zjevena
Bohem a podepřena Kristem a prvotní církví. Čechové tudíž začali přijímat
podobojí, aby neurazili Boha a evangelickou pravdu.92 To, zda se Lupáč
jedním z Prokopů volně inspiroval, však není možno říci. Důležité je, že
údajné protestacio jako celek podle všeho nikdy proneseno nebylo a bylo
vytvořeno samotným Lupáčem. Spíše než zkreslené vzpomínky se zde asi
projevila snaha vytvořit účinný polemický nástroj, který by „dokazoval“, že
Čechové v Basileji dali otevřeně najevo faktický nezájem o povolení kalicha.
Od Prahy po dekret o kalichu (listopad 1433–prosinec 1437)
Z událostí, jež se odehrály po první basilejské disputaci, si nejprve
povšimněme Lupáčovy vzpomínky, jak se do kompaktát dostala formulace, že Čechové a Moravané budou přijímat podobojí mocí Krista a církve
jakožto jeho pravé nevěsty.93 Zastánce kalicha uvádí, že legáti chtěli, „aby
jednoduše a prostě bylo napsáno ‚mocí obecné církve‘, aby se mělo za to, že toto
máme mocí jich [...]. Ale jelikož je mnoho a nespočetně obecných církví, tak aby
se nesoudilo, že mocí nějaké vedlejší a ne pravé církve tu víru držíme, velkým
úsilím bylo utvrzeno, že mocí církve, pravé nevěsty Kristovy, která je s Kristem
jedno, tu víru máme.“  94
Autor tedy nejdříve naznačuje, že koncil původně navrhoval jiná
slova nežli „auctoritate Domini nostri Jesu Christi et ecclesiae, verae sponse
ejus“. V tomto ohledu není důvod Lupáčovým slovům nevěřit, neboť
žádný koncilní návrh týkající se kompromisního znění artikulů formulaci
91
Deník Petra Žateckého, s. 247.
92
„…communionem calicis, nusquam dampnatam nec prohibitam domino sibi revelante
tanquam institucionem Christi et salubrem praxim primitive ecclesie multum fructum gracie et caritatis afferentem, non in prejudicium, contemptum aut contumeliam clavium ecclesie sint humiliter
amplexati, sed timentes deum et evangelicam veritatem offendere.“ P r o k e š , J.: M. Prokop
z Plzně, s. 211–212, pozn. 276.
93
„...Bohemis et Moravis suscipientibus ecclesiasticam unitatem et pacem realiter cum effectu,
et in omnibus aliis, quam in usu communionis utriusque speciei, fidei et ritui universalis ecclesiae
conformibus, illi et ille, qui talem usum habent, communicabunt sub duplici specie cum auctoritate
Domini nostri Jesu Christi et ecclesiae, verae sponse ejus.“ AČ III. Ed. F. Palacký. Praha 1844,
s. 399.
94
„Voluerunt legati concilii, ut simpliciter scribatur et nude ‚auctoritate universalis ecclesie‘, ut
putetur, quod hoc habeamus auctoritate ipsorum […], sed cum multe sint et innumerabiles ecclesie
universales, ne putetur, quod auctoritate alicuius preter se et non vere ecclesie hanc fidem teneamus,
multo labore fundatum est, quod auctoritate ecclesie, vere sponse Christi, que est unum cum Christo,
hanc fidem habemus.“ ÖNB Wien, Cod. 4302, f. 362r.
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s Kristem a nevěstou jeho neobsahuje. V katolických propozicích sice nečteme spojení „auctoritate universalis ecclesie“, je však užita formulace, jejíž
smysl je prakticky totožný s Lupáčovým zněním. Basilejský dokument ze
srpna 1433 uvádí, že ti, kteří mají ve zvyku přijímat podobojí, tak budou
činit auctoritate ecclesie.95 Shodně se vyjadřuje druhá propozice koncilu
přečtená 21. listopadu v Praze auditorem Palomarem, jež se týkala pouze
prvního artikulu.96 Konkrétní obsah dokumentu, který téhož dne Palomar
předal českým zástupcům, sice není znám, patrně se však nemohlo jednat o nic jiného než o srpnové stanovisko basilejského sněmu doplněné
o text z druhé propozice,97 takže se dá předpokládat, že se zde rovněž
mluvilo o přijímání z moci církve. Je třeba také věnovat pozornost tomu,
že na svou původní ideu výslovně odkázali sami legáti – v rámci pražských
debat vyjádřili dne 28. listopadu svou spokojenost se skutečností, že tam,
kam do písemnosti jimi dané (cedula per eos data) vložili slova auctoritate
ecclesie, nyní bude stát „auctoritate Domini nostri Jhesu Christi et ecclesie etc.“,
jelikož v obou případech se jedná o stejnou autoritu.98 Onou písemností
byl asi myšlen původní návrh kompaktátní cedule A z 26. listopadu, neboť
se jednalo o poslední dokument, jejž před vyřčením výše citovaných vět
koncil husitům předložil99 – slova cedula per eos data bez dalšího upřesnění
tudíž nejvíce sedí právě na dva dny starý, a tedy nejvíce aktuální dokument.
Přesné znění této prvotní verze se sice nedochovalo (známé je až oboustranně schválené znění z 11. prosince), vzhledem ke spojení auctoritate
ecclesie v předchozích dvou koncilních návrzích je však pravděpodobné,
že i zde se tato slova objevila.
Lupáč dále tvrdí, že za změnou auctoritate ecclesie v auctoritate Christi
et ecclesie, vere sponse eius stálo velké úsilí husitů, čímž naznačuje, že šlo
o nemalý ústupek ze strany legátů. Měl však pravdu? Výše uvedená zpráva
k 28. listopadu ze spisu Liber de legationibus, která je jedinou konkrétní
zmínkou z pera koncilu ve věci auctoritate ecclesie/Christi, sice o průběhu
jednání příliš nenapovídá – informuje jen o spokojenosti legátů se změnou
formulace a uvádí, jak k ní došlo. Avšak právě spojení contentos esse jako by
Lupáčovým vzpomínkám odporovalo. Opravdu by mohli být legáti spokojeni s formulací, o jejíž zpísemnění měli husité tvrdě bojovat? Domnívám
se však, že Palomarova slova nemusela být zcela upřímná, neboť pokud
by dal koncil najevo své rozhořčení z již dohodnuté formulace, přiznal
95
„...vos, qui talem usum habetis, communicabitis sub duplici specie cum auctoritate ecclesie...“
MC II, s. 437.
96
MC I, s. 493, 495.
97
Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 43.
98
„Dixit insuper dominos contentos esse, quod ubi ipsi posuerant in cedula per eos data in tractatu
hec verba ‚auctoritate ecclesie‘, ponerent ‚auctoritate Domini nostri Jhesu Christi et ecclesie etc.,‘ cum
eadem sit auctoritas etc.“ MC I, s. 455. Za slůvkem etc. se nepochybně skrývá fráze vere sponse
eius.
99
Tamtéž.

47

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

by tím svou porážku, o což jistě nestál. Kromě toho je nutno vzít v potaz,
že se koncil netajil názorem o nedovolenosti kalicha bez souhlasu církve
s touto praxí,100 a zajisté tak usiloval o to, aby dohoda o prvním artikulu
jednoznačně vyzněla jako povolení sub utraque specie mocí katolické církve, což bylo možné vidět na užití fráze auctoritate ecclesie v propozicích
basilejského sněmu. Konečná formulace však tento záměr do značné míry
zhatila, jelikož na prvním místě je nyní uveden Kristus, což lze vnímat jako
odkaz na autoritu samotné Bible, a církev je nazývána jako Ježíšova pravá
nevěsta, což mnozí představitelé české reformace mohli chápat nikoliv
jako odkaz na pozemskou instituci v čele s papežem/koncilem, nýbrž jako
společenství věřících, jejichž jedinou hlavou je Ježíš.101 Zdá se tedy, že se
jednalo o významný ústupek ze strany legátů, a je záhodno předpokládat,
že jeho prosazení se neobešlo bez dramatických debat (proběhnuvších
nejspíše někdy mezi 26.–28. listopadem), které nejsou v koncilním prameni
uvedeny zřejmě proto, že osvětlování něčeho takového nebylo autorovi
po chuti. Lupáčovo svědectví by tudíž mělo být pokládáno za věrohodné.102
Dalším vzpomínaným dějstvím v Super responso je jihlavské vyhlášení kompaktát.103 Lupáč své čtenáře přesvědčuje, že „před zraky všeho lidu
shromážděného v Jihlavě a císaře otevřeně sedícího ve svém plném majestátu
byla naše víra pochválena [...]. A když nám pečetěmi pojištěné listy o chvále víry
evangelické o přijímání pod obojí způsobou legáti koncilu na tomtéž místě před
zraky všeho okázalého shromáždění podávali, nechtěli jsme je z jejich rukou vzít,
dokud nejprve ústy veřejně nevyhlásí a nevyznají onu evangelickou víru. Dlouho
činili jiné věci, až když je nabádal císař, veřejně všechno přiznali veškerému
lidu vysokým hlasem, a tak jsme přijali listy z jejich rukou.“ 104 5. července
1436 se tedy jihlavské náměstí mělo stát svědkem toho, jak legáti proti své
100 „...usum communicandi populum sub utraque specie absque auctoritate sancte matris ecclesie
licitum non est, sed illicitum.“ Tamtéž, s. 493.
101 Církev podobně vymezil již Jan Hus. Viz M o s z k a l , Krzystof: Husův traktát De
ecclesia. In: Jan Hus na přelomu tisíciletí. Ústí nad Labem 2001, s. 113–127. Důležité je, že
v době basilejských jednání takto prokazatelně uvažoval Jan Rokycana: „Dicitur enim communio
corporis Christi societas ipsorum sanctorum secundum Augustinum, prout ecclesia sanctorum et solum
talium est unum corpus Christi mysticum, cuius caput est Christus.“ P r o k e š , J.: M. Prokop
z Plzně, s. 241, pozn. 675.
102 Pokud je mi známo, problematikou auctoritate Christi v kompaktátech se žádný badatel
nezabýval, dokonce ani Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 43–49.
103 Z literatury např. B a r t o š , F. M.: České dějiny II/8, s. 194–196; H o f f m a n ,
František: Jednání o kompaktáta v Jihlavě. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení
basilejských kompaktát v Jihlavě. Brno 1991, s. 25–36; Č o r n e j , P.: Velké dějiny zemí
Koruny české V, s. 633–639; Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 64–75.
104 „…coram omni populo in Iglavia in circulo, patule sedente imperatore in plena maiestate
sua, fides nostra est laudata […]. Et cum super comendacione fidei evangelice de communione sub
utraque specie nobis literas sigillis pendentibus munitas ibidem coram omni spectabilis frequencia
legati concilii offerrent, noluimus eas de manibus eorum capere, nisi prius ore publice pronuncient
et fateantur fidem istam evangelicam, et diu facere dissimilantes, stimulante imperatore, confessi
sunt publice ac deinde omnia ad omnem populum alta voce pronunciata, et sic accepimus literas de
manibus eorum.“ ÖBN Wien, sg. Cod. 4302, f. 364r.
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vůli nahlas přečetli obsah zpečetěných úmluv (takto je dle mého názoru
třeba interpretovat slova o veřejném vyhlášení evangelické víry), přičemž
nemalý podíl na tom údajně nesl císař Zikmund. Lupáč jakožto nedávno
zvolený Rokycanův „podbiskup“ se jihlavského aktu účastnil105 a vzhledem
k jeho jedinečnosti si jej i po letech zajisté dobře pamatoval. Jenže věrohodnost citované pasáže je silně oslabena skutečností, že jak Ebendorfer
ve svém Diariu, tak notář Jan de Turonis o žádné podobné události nic
nevědí a veřejné čtení úmluv přisuzují osobám, jež se k legátům koncilu
neřadily. Znění stvrzených dokumentů pronášeli 5. července Zikmundův
protonotář Markvard, Jan Rokycana106 a neznámá osoba, jež byla pověřena
čtením mandátu týkajícího se poslušnosti duchovenstva vůči koncilu.107
Kdyby se však jednalo o některého z legátů, Jan de Turonis by tento fakt
jistě uvedl. Rovněž pronášení textu kompaktát v kostele svatého Jakuba
Většího z následujícího dne nemá s Lupáčovým popisem nic společného
– dle koncilního notáře zde byly listiny čteny Rokycanou a batelovským
farářem Petrem.108
Pokud by se příběh o neochotě listiny přijmout, zásahu císaře a pronášení textu kompaktát legáty opravdu odehrál, koncilní spisy by určitě
zmínily alespoň skutečnost, že znění úmluv bylo proneseno rovněž ústy
koncilu, a nepříjemné detaily v podobě husitského a císařova nátlaku by
mohly být opomenuty. Mimo to dodejme, že ani méně podrobné prameny
k vyhlášení kompaktát Lupáčovo vyprávění nijak nepotvrzují.109 Máme
tudíž před sebou povětšinou fiktivní příběh, u něhož se však autor mohl
opřít o skutečnost, že Zikmund, ač v jiné souvislosti, v Jihlavě opravdu
ve prospěch husitů zasahoval110 a kompaktáta byla na jihlavském náměstí skutečně čtena. Rovněž časté průtahy při jihlavských rozhovorech111
105 „...ubi sedebant dominus Menardus de Nova domo, post eum gubernator regni Boemie, deinde
Rokssana, Martinus Lupachz et alius sacerdos, qui dicitur nominatus in suffraganeum.“ MC I,
s. 820. V této souvislosti je překvapivé, že mezi autentickými svědectvími z české strany
ve věci vyhlášení kompaktát Lupáče neuvádí Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 70.
106 „Deinde exhibuit idem Waluar literas executorias […], que per nobilem virum Marquardum…,
imperialem secretarium, in publico lecte extiterunt […]. Subsequenter exhibuerunt domini legati suas
literas executoriales super conpactatis, eorum sigillis pariter et imperatoris ac ducis Austrie munitas,
quas legit alta voce prefatus Rokssane.“ MC I, s. 820–821. Markvarda též dosvědčuje Ebendorfer
na s. 775.
107 Tamtéž, s. 820. Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta, s. 69, uvažuje o tom, že onou
osobou mohl být buď Markvard, nebo Jan Velvar.
108 „...in parrochiali ecclesia […] publicavit magister Petrus de Nova domo, plebanus in Batelow,
executoriales literas Boemorum et eciam mandati […] et post ipsum magister Johannes Rokssana
executoriales literas dominorum legatorum in ambone de Latino in Boemicum translatas.“ MC I,
s. 821.
109 UB II, s. 456–457, 459–460; Staré letopisy české z vratislavského rukopisu novočeským
pravopisem. Ed. F. Šimek. Praha 1937, s. 70; Höfler II, s. 95.
110 Zikmundův vliv například přispěl k zahrnutí Moravy do konečných úmluv (MC I,
s. 818). K tomu podrobněji V á l k a , Josef: Morava a kompaktáta. In: Sborník příspěvků
k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě. Brno 1991, s. 20.
111 Srov. kupříkladu červencové spory: MC I, s. 819.
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teoreticky mohly Lupáče přivést k tvrzení, že legáti 5. července dlouho
odmítali vzájemné dohody vyhlásit. Jestliže však za nepravdivým vylíčením
jihlavského aktu nestálo naprosté selhání paměti, musíme se ptát, z jakého
důvodu se pisatel traktátu k jednoznačné fabulaci uchýlil. Domnívám se, že
primárním důvodem byla Lupáčova tendence podat každou jím vzpomínanou kapitolu z husitsko-koncilních jednání jako nezpochybnitelný triumf
Čechů a Moravanů nad institucionální církví. Kališnickému knězi zjevně
nestačilo, že husité dosáhli značného úspěchu již pouhým dokonáním
kompaktát, a rozhodl se, že vítězný tón dodá i samotnému průběhu této
události. De facto tak popřel, že 5. červenec byl v jistém ohledu triumfem
koncilu, neboť se nenaplnily původní české představy o přečtení kompaktát
ve čtyřech jazycích.112
Utrakvistický polemik také prohlašuje, z jakého důvodu především
česká strana kompaktátní dohody přijala: husité prý o potvrzení své víry
lidmi stáli nikoliv proto, aby v takové dohodě měli základ kalicha, nýbrž
„abychom skrze přijaté lidské smlouvy mohli protivníkům dokazovat a říkat:
‚Hle, víra evangelická je v kompaktátech pochválena. Kde je vaše víra?‘“  113
Jedná se bezesporu o pozoruhodnou argumentaci, ale takový výklad basilejských úmluv – tedy že primární motivaci k přijetí kompaktát byl záměr
husitů těmito dokumenty poukazovat na pochválení kalicha a zamlčení
subunitní praxe – se v utrakvistickém prostředí patrně nikdy neujal. Zdá
se totiž, že kromě Lupáče kališničtí polemici argument typu „Ubi est fides
vestra?“ neužívali, jak lze dovodit ze spisů Václava Korandy114 či Jana
Bechyňky.115 Lupáč nám tak předkládá spíše vlastní (a svérázné) chápání
celé problematiky, nikoliv skutečné záměry husitů, pro něž, jak již bylo
vyloženo, musela být v roce 1436 zcela klíčová otázka dosažení míru právě
na základě kompaktát. Autor Super responso určitě nelže, když uvádí, že
vzájemné dohody neměly být základem kališnické víry (takové stanovisko
lze předpokládat snad jen u konzervativců), a rovněž se nemýlí ohledně
112 „...dixerunt Boemi, quod cum plures essent, qui non intelligebant Latinum, quod lectis literis
statim exponeretur in Boemico, Theothonico et Hungarico […]. Responderunt domini, quod solum
in predicto actu legerentur litere in Latino sine loquela...“ Tamtéž.
113 „...quesivimus vias et conclusiones humanas in compactata, non tamquam fidei nostre fundamenta, absit, absit, sed ut per pacta consueta humana possemus adversariis concludere et dicere:
‚Ecce, fides evangelica in compactatis est laudata. Ubi est fides vestra?‘“ ÖBN Wien, sg. Cod. 4302,
f. 365r.
114 „…Čechové i Moravané podlé smluv přijímajíce svátosť oltářní pod dvojím zpósobem ne
neposlušní ale praví a věrní křesťané cierkve svaté mají slúti i držáni býti. Tak v kompaktátiech
položeno.“ Manuálník M. Vácslava Korandy. Ed. J. Truhlář. Praha 1888, s. 19. Další doklady
tamtéž, s. 14, 17, 21, 29, 50–51, 61; Knihovna Národního muzea v Praze, sg. 25 F 1, f. 3v–4r,
127r–127v. Nahlíženo přes http://www.manuscriptorium.com dne 18. 1. 2015.
115 „A protož naši předkové, bojíce se toho stonutí s obou stran, udělali most kamenný pevných
kompaktát, jímž by k sobě po nich přístup svorný a bezpečný měli, totiž aby se nehaněli, nezlořečili
[…]. Tak protivníci nám kompaktáta udělali, ne aby sami podle nich přijímali drahú oběť, než
svolení v nás toliko.“ R e j c h r t o v á , Noemi: Jan Bechyňka – kněz a literát. ARBI 3, 1984,
s. 37.
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absence jakékoliv zmínky o přijímání podjednou v textu kompaktát.116
Avšak údajný primární důvod přijetí úmluv bychom měli vztahovat pouze
k Lupáčovu světu radikálních myšlenek. Ostatně tvrzení „Kde je vaše víra?“
v sobě skrývá nemalé úskalí, neboť nebylo pravdou, že by církev zásadu
sub una specie neměla podloženou žádným dokumentem – již probíraný
výnos Cum in nonnullis naznačil dostatečnost jedné způsoby jednadvacet
let před stvrzením kompaktát a roku 1437 vydal basilejský koncil další
dekret vyslovující se pro nepotřebnost kalicha pro laiky.
Právě vyhotovení dekretu Ut lucidius videatur je posledním dějstvím,
které nás bude v souvislosti s Lupáčem zajímat.117 Autor tvrdí, že poté, co
bylo v Jihlavě všechno zapsáno, legáti Čechům a Moravanům „s velkým
smutkem řekli: ‚Chybili jsme a byli jsme oklamáni‘, neboť je zjevné, že kompaktáty
pochválili víru o obojí způsobě. O své víře pak ani jedním tahem slova zmínku
neučinili [...]. Poté se legáti vrátili ke koncilu a brzy vyhotovili nový dekret o své
víře pod jednou způsobou.“  118 V Lupáčově podání byl tedy basilejský dokument z prosince 1437 vydán jako důsledek nespokojenosti koncilu s tím,
že konkordát s husity neobsahoval žádná slova o přijímání podjednou.
Stejný výklad přitom radikální kněz nabídl i ve druhé části své polemiky119
a taktéž v pozdějším spise proti Hilariovi Litoměřickému.120
Důvod k publikování Ut lucidius videatur však spočíval zcela jinde,
v samotných kompaktátech, která jasně stanovila, že laický kalich „v svatém
zboru bude rozjímán doplna, jelikožto o přikázanie, a bude nahlédnuto, co při tom
artikulu za pravdu křesťanskú má drženo býti a učiněno ku požitku a spasení
lidu křesťanského“.121 Tuto souvislost dosvědčil rovněž auditor Palomar,
když ve své řeči k Janu Příbramovi a Prokopu z Plzně 24. listopadu 1437
klíčovou pasáž parafrázoval nedlouho před započetím koncilních debat
vedoucích k vydání dekretu.122 Lupáč jakožto přední znalec basilejského
konkordátu byl s větou o budoucích diskuzích zajisté dobře obeznámen,
116 Srov. dokumenty basilejských kompaktát: MC I, s. 495–501, 649–656, 775–779; AČ III,
s. 398–412, 421–426, 442–444.
117 Dekret vydán in: MC II, s. 1112.
118 „...cum iam omnia fuissent in Iglauia ad ungvem conscripta, quibus post hoc nihil addi potuit, dixerunt nobis ipsi legati valde tristes: ‚Nos erravimus et decepti sumus‘, quia videlicet fidem de
utraque specie compactatis laudaverunt. De fide autem sua nec uno apice verbi mencionem fecerunt
[…]. Post hec autem omnia legati regressi ad concilium, mox fecerunt decretum novum de fide sua
sub una specie...“ ÖBN Wien, sg. Cod. 4302, f. 364v.
119 „Pars nobis adversa laudavit fidem nostram verbis, oris et litteris tam clare et publice, quod
mirum et dignum erat spectaculo. De se ipsis autem dixerunt adversarii: ‚Nos erravimus et decepti
sumus.‘ Laudetur Dominus veritatis, cuius virtute facta est recompensa nostri laboris.“ Tamtéž,
f. 369v.
120 „Ideo post consumacionen compactatorum dixerunt legati: ‚Erravimus et decepti sumus‘, et
mox redeuntes ad concilium, fecerunt sine nobis decretum de communione unius speciei et de precepto.
Sed tarde venere bubulci.“ B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 133, pozn. 26.
121 AČ III, s. 399–400.
122 „…cum in ipsis compactatis cautum sit, quod articulus ille communionis sub utraque speciei
ad plebem, an sit de precepto, in sacro concilio ad plenum discuteretur…“ MC II, s. 1075. K vystoupení Příbrama a Prokopa v Basileji podrobněji P r o k e š , J.: M. Prokop z Plzně, s. 87–97;
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a nezdá se tudíž pravděpodobné, že by své vysvětlení v Super responso
mohl myslet upřímně. Zmiňovaná protihilariovská polemika navíc naznačuje, že Lupáč si byl i v šedesátých letech dobře vědom legace Prokopa
a Příbrama do Basileje a patrně též věděl, že výrok o kalichu koncil vynesl
až po návštěvě konzervativních husitů.123 V hloubi duše si tudíž asi sotva
mohl myslet, že k vyhlášení dekretu došlo hned poté, co se legáti vrátili
z českých zemí do Basileje, jak uvedl ve své protipapežské reakci.
Dokonce ani slova legátů „Nos erravimus et decepti sumus“ v souvislosti,
v jaké je prezentuje kněz Martin, nevyznívají přesvědčivě. Koncilu přece
nemohlo záležet na tom, že v kompaktátech není zmíněno přijímání podjednou, poněvadž basilejské dokumenty plnily roli kompromisní dohody
ohledně čtyř pražských artikulů. Nebylo tudíž nutné, aby v nich bylo výslovně jmenováno přijímání sub una specie, které bylo dostatečně potvrzeno
staletou praxí, teologickými spisy a kostnickým dekretem. Podobná slova,
jaká uvádí Lupáč, sice mohla v Jihlavě z úst legátů zaznít,124 rozhodně však
ne z toho důvodu, jaký nacházíme v Super responso. Ovšem opravdu by se
otcové koncilu dopustili takového taktického omylu, aby husitům po stvrzení kompaktát otevřeně přiznali pochybení ze své strany? Autor traktátu
dost možná žádná taková slova v moravském městě neslyšel.
Vzpomínky na prosincový dekret tedy stejně jako vyprávění o vyhlášení kompaktát obsahují značný podíl nepravdy, přičemž lze opět předpokládat, že spíše než špatnými znalostmi a pamětí byl Lupáč veden záměrem
představit každou událost jako porážku koncilu. Objektivně řečeno totiž
publikace dekretu o kalichu husitům příliš nenahrávala, neboť pohřbila
naděje, že církev uzná všeobecnou závaznost kalicha. Ostrá polemika proti
papeži však přirozeně nemohla takové či podobné závěry obsahovat, a tak
Lupáč rozhodnutí koncilu z roku 1437 vyložil zcela odlišným způsobem.
Shrnutí
Z předchozího vyplynulo, že Lupáčův historický narativ týkající se
střetávání husitů s basilejským koncilem má velice daleko k nezaujatému
vylíčení minulosti. Dějiny zde posloužily jako polemický nástroj proti
katolické církvi, a téměř každá epizoda je tudíž vyložena takovým způsobem, aby čtenář ani na vteřinu nezapochyboval, že ve třicátých letech
B a r t o š , F. M.: České dějiny II/8, s. 215–221; Š m a h e l , F.: Basilejská kompaktáta,
s. 76–79.
123 B a r t o š , F. M.: Martin Lupáč, s. 133, pozn. 26 (bohužel zde není uvedena citace,
pouze Bartošova parafráze).
124 Například výše uváděné zahrnutí Moravy do znění kompaktát musel koncil nést velmi
těžce. Také prosazení formulace, že církevní majetky nemají být jinými osobami nespravedlivě drženy, znamenalo pro legáty zklamání, neboť se takto otevřela cesta k legalizaci řady
záborů „kostelního zboží“. Viz Č o r n e j , P.: Velké dějiny zemí Koruny české V, s. 628.
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dosáhli Čechové a Moravané řady jednoznačných triumfů nad basilejským
shromážděním. Zatímco v některých případech nemusela snaha postavit
katolickou církev do nepříznivého světla výrazněji pokřivit věrohodnost
podaných informací (tvrzení, že husité nestáli o propůjčení kalicha církví,
chebská jednání, Stojkovičovo tvrzení o nemožnosti určit složení kalicha,
přijetí formulace auctoritate Christi), jindy měla autorova tendence za následek výrazné odchýlení se od skutečného průběhu událostí, jak bylo
možno vidět na příkladech výroku neznámého biskupa, protestace českého
poselstva, jihlavského stvrzení kompaktát či dekretu Ut lucidius videatur.
K tomu všemu přistupovaly ještě špatná informovanost a značný časový
odstup od popisovaného dění, jež mohly být zodpovědné za celou řadu
větších či menších omylů (cesta koncilních prelátů s listem Compulit nos
caritas do Chebu, předložení textu svatého Pavla anonymnímu prelátovi,
datování protestace poslů k roku 1435, nepřesný výraz auctoritate universalis
ecclesie v prvotních návrzích ohledně prvního artikulu).
Není možné s jistotou určit, jaký podíl na zkreslování informací mohla
mít Lupáčova paměť. Soudě dle bohaté písemné produkce šedesátých let
byl Lupáč v této době myšlenkově velmi čilý, a navíc jej zajisté můžeme
zařadit mezi středověké intelektuály, jejichž hloubka paměti a historické
vědomí byly na poměrně vysoké úrovni.125 Bylo by tudíž s podivem, pokud
by veškeré nepřesnosti byly způsobeny pouze ochabující pamětí. Traktát
Super responso Pii pape byl především nekompromisní protikatolickou polemikou a historické pasáže v něm obsažené lze označit za svého druhu
utrakvistickou propagandu, která podávala zcela jednostranný pohled
na dějiny třicátých let patnáctého věku. Bylo by naivní od takového díla
očekávat, že se v něm autor záměrně nedopustí selektivního výběru informací, zkreslování reality, či přímo konstruování nikdy neproběhnuvších
událostí.126
Super responso Pii pape zasluhuje pozornost i z toho důvodu, že je
v něm zohledněna naprostá většina klíčových okamžiků z několikaletých
rozhovorů mezi koncilem a husity – obeslání Čech zvacím listem, chebské
porady roku 1432, první basilejská disputace, pražské rozhovory vedoucí
k sepsání prvotních kompaktát (prostřednictvím vzpomínek na debaty
ohledně auctoritate Christi/ecclesie), slavnostní akt v Jihlavě a vydání koncilního rozhodnutí o kalichu. Kromě toho se zdá, že některé pasáže lze využít
jako důležitý historický pramen – nepochybně to platí pro diskuze o soudci
chebském a pro pražské debaty ohledně moci, z níž má být praktikováno
125 N o d l , Martin: Paměť a intelektuál. In: Septuaginta Paulo Spunar oblata. Praha 2000,
s. 377, kde jsou i odkazy na další literaturu k problematice paměti.
126 K vytváření fiktivních událostí a překrucování reality prostřednictvím propagandistického textu srov. např. F r i e d , Johannes: Der Schleier der Erinnerung. Grundzügen einer
Historischen Memorik. München 2012, s. 199, 252–255 (ke spolehlivosti vzpomínek v období
středověku na s. 173–200); C h a r v á t o v á , Kateřina: Petr Žitavský a mýtus poslední
Přemyslovny. Historie – Otázky – Problémy 3, 2011, s. 41–53.
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přijímání podobojí. Bylo rovněž naznačeno, že stejný význam by mohly mít
i vzpomínky na rozhovory zakončené čtením kostnického výnosu. Zdaleka
nejvíce nás však dějepisné pojednání informuje o Lupáčově uvažování,
argumentačních strategiích a myšlenkovém světě obecně.
Vzpomínky na basilejský koncil se nacházejí v celé řadě dalších,
z velké části nevydaných spisů Martina Lupáče. Jejich rozbor by ještě
lépe umožnil pochopit autorovo pojetí dějin, jehož základní rysy jsem se
v tomto příspěvku pokusil vyložit, a zároveň by osvětlil vzájemné vztahy
mezi jednotlivými lupáčovskými polemikami na téma basilejského koncilu.
Super responso Pii pape of Martin Lupáč as Primary Source
on the Hussite Negotiations with the Council of Basel
Martin Lupáč’s polemic Super responso Pii pape (1462) includes memories concerning
the negotiations between the Hussites and the Council of Basel. It appears that the author
often does not provide a plausible interpretation of the past. For instance, some of the statements allegedly uttered by John of Ragusa when defending communion under one kind
are rather distant from the original spirit of John’s defence. The same can be said of the
description of the Jihlava act in which the author claims that the Council’s legates were forced
to declare openly the text of the Compacts. Likewise, Lupáč wrongly interprets the Basel
decree of 1437 as the Council’s reaction to the fact that the Compacts did not refer to the
sub una specie praxis. Distorted memories were undoubtedly responsible for some errors, but
the majority of the inaccuracies were probably caused by the author’s obvious intention to
present the negotiations with the Council of Basel as unquestionable victory of the Hussites
over the Church. Despite this biased approach, Super responso Pii pape may still be viewed as
a valuable historical source for certain events – Lupáč’s memories offer better insight into
the negotiations of 1432 concerning the Judge of Cheb and similarly, the polemic appears to
clarify the Prague debates of 1433 which resulted in the acceptance of the phrase “auctoritate
Domini nostri Jesu Christi et ecclesiae, verae sponse ejus” into the Compacts. Furthermore, there
is a possibility that Lupáč’s work is the only source that addresses private Basel discussions
about the Konstanz decree Cum in nonnullis. The major importance of Super responso Pii pape,
however, lies in the fact that it greatly reflects thinking of Martin Lupáč, one of the most
important thinkers of the Poděbrad era.
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Monika Vitovská Slezáková
První případy posmrtné magie na severní
Moravě a ve Slezsku*

The First Cases of Post-Mortal Sorcery in North Moravia and Silesia
The contribution discusses the cases of post-mortal sorcery on the Moravian-Silesian
border in 1674−1715. The author analyzes the cases and mutually compares them.
The combination of the methods led to a finding that the accusations have most often
been directed at persons with a damaged reputation, while the characteristics of a ‘post-mortal sorcerer’ were frequently identical with those of a witch. She also establishes
a primary model of process negotiations, which allows for following the involvement
of the different parties dominated by the Olomouc episcopal consistory and the local
elites as well as common people.
Key words: sorcery, exhumation, post-mortal sorcery, north Moravia, Silesia, vampirism

Úvodem
Představy o osudu zemřelých tvořily součást každého náboženského
systému. Otázka přechodu hranice mezi životem a smrtí dala v kontextu kulturně-duchovního celku vzniknout velkému množství rozličných
postav, jež přispěly k binárnímu vnímání kosmologie světa v pozemské
a nadpřirozené sféře. Jeden z nejvýraznějších fenoménů představoval
vampyrismus, který se s mimořádnou intenzitou projevil ve druhé polovině 17. a zejména v první polovině 18. století ve střední a jihovýchodní
Evropě. Aniž by zohlednil lokální distinkce tohoto jevu, využil Johann
Heinrich Zedler ve 46. svazku svého Grosses vollständiges Universal Lexicon
jednotné definice vampýra neboli Blutsaugera jako zemřelého lidského
těla, které vychází ven z hrobu, vysává krev živým a tím zapříčiní jejich
smrt.1 Ačkoliv nejsou na našem území doklady o konzumaci krve známy,
škodlivé chování zemřelého ve vztahu k jeho komunitě mezi základními
charakteristikami dominovalo.
*
Stať vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU.
1
Z e d l e r , Johann Heinrich: Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissen
schafften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Wiß erfunden und verbessert
worden. Leipzig 1745, sv. 46, s. 474.
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Z terminologického hlediska bylo v českém prostředí užíváno pro
označení těchto bytostí rozmanité spektrum výrazů. Zpočátku se na stránkách výslechových protokolů vyskytla označení jako „noční strašidlo“
(nächtlicher Gespenster), „přízrak“ (spectrum), „strašidlo“ (Poltergeist) či
„duch“ (Geist). Termín magia posthuma, užitý již Karlem Ferdinandem
Schertzem pro název jeho pojednání o této problematice,2 začal být kontinuálněji používán v době největšího nárůstu incidentů od 20. let 18. století.
V aktech vzniklých v rámci šetření případů si tento výraz podržel dominantní zastoupení až do ukončení pronásledování domnělých posmrtných
čarodějů a čarodějnic. Českého překladu „posmrtná magie“ bude pro incidenty, jež se odehrály na domácí půdě, užíváno také v následujícím textu.3
V českých zemích došlo k výskytu případů uvedeného druhu v ohraničené oblasti severní Moravy a Slezska, kde kulminovala hlášení nočních
nepokojů od 70. let 17. století. Příběhy nejčastěji popisovaly osoby zesnulé
v nedávné době za nepřirozených podmínek či vykazující jinou formu
abnormality, jež se vracely mezi živé a způsobovaly jim mnoho obtíží,
dokud nebylo jejich tělo exhumováno a zničeno (nejčastěji formou spálení
ostatků).4 Ačkoliv posmrtná magie představovala svébytný kulturní model,
je velmi pravděpodobné, že vzhledem k základním charakteristikám čerpala nejen ze staršího folklóru,5 ale především z paralelně se vyskytujících
fenoménů. Ve Slezsku byla hojně rozšířena pověra o tzv. moře, v německé
jazykové oblasti známé pod označením Alb či Alp. Ve spánku měla naléhat
2
Ačkoli v názvu své práce užil Schertz zaštiťujícího pojmu magia posthuma, hned v úvodu
nabídl pluralitu výrazů a posmrtnou čarodějnici tituloval jako „strigu“ (strigem) či „posmrtnou
věštkyni, jejíž hřích přežívá i po pohřbu, která nespočívá v pokoji“ (sagam posthumam, cujus vivit
post funeram vitium, quae non requieseit in pacem). S c h e r t z , Carl Ferdinand: Juridicum
pro et contra seu Unus aliquis casus juridicus isque singularior Magia posthuma suspendo nonnullibi
judicio discussus a Carolo Ferdinando de Schertz. 1703. Rkp. v MZK, sg. CH‑RKP-0000.088,
bod první, nečíslováno.
3
Obecně užívaný termín vampyrismus se ve vztahu k událostem domácí provenience
objevil až roku 1755 v reakci na poslední kauzu odehrávající se ve Svobodných Heřmanicích.
V dopisech adresovaných olomouckému biskupovi Ferdinandu Juliu Troyerovi hovořila
panovnice Marie Terezie o „údajných vampýrech“ (ungeblichen Wampiers), ačkoliv současně užívala exprese posmrtná magie. O prolínání obou výrazů svědčí také pojednání, které
v návaznosti na heřmanický případ vypracoval Gerhard van Swieten. Simultánně operoval
s oběma pojmy, přestože pro titulní list své práce zvolil lokální označení. Nota. Über die ver
meintliche so gennante Magia posthuma. Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), pobočka Olomouc,
Arcibiskupská konzistoř Olomouc (dále ACO), sg. C 13, kart. 2280, f. 445r.
4
Způsob destrukce tělesných ostatků podezřelých osob se lokálně odlišoval, bylo
užíváno probodnutí těla ostrým předmětem, dekapitace či vyjmutí srdce. K l a n i c z a y ,
Gábor: The Uses of Supernatural Power: Transformation of Popular Religions in Medieval and
Early-Modern Europe. Princeton 1990, s. 178. Pro české země je oddělení končetin doloženo
ojediněle pro první případy, ale nelze vyloučit, že postup zůstal zachován a byl aplikován
i v pozdějších kauzách.
5
První zmínky vykazující určité shody s pozdějšími jevy lze zasadit do období pozdního středověku. Zprávy o nutnosti zbavit se nepohodlných těl přinesl již kronikář Neplach,
který zaznamenal incidenty z obcí Blov u Kadaně (1336) a Levína (1344). Neplacha, opata
opatovského, krátká kronika římská a česká. Ed. J. Emler. In: Fontes rerum Bohemicarum III.
Praha 1882, s. 443−484, zde s. 480−481.
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na své oběti a přivodit jim nesnesitelné pocity tlaku na hrudi, což způsobilo, že se napadená osoba nemohla hýbat ani mluvit.6 Nejednalo se však
o jediný faktor, který mohl přispět ke zformování typologie posmrtného
čaroděje. Sémantický pohled na sousloví posmrtná magie nabízí možnost
hledat provázanost jevu s vírou v čarodějnice. Jedním z argumentů pro
nastíněný přístup může být skutečnost, že zasažené lokality těsně sousedily s dějištěm největších čarodějnických procesů na našem území, které
ve stejné době postihly nedaleké Losinsko a Šumpersko.
Období strachu ústící v zahájení perzekuce proti domnělým posmrtným čarodějům lze v prostoru severní Moravy a Slezska sledovat
v koherentní rovině po téměř osmdesát let až do vyústění heřmanického
případu roku 1755. Vymezení sledovaného období léty 1674−1715, jež
je předmětem tohoto textu, se opírá primárně o geografickou polohu
postižených obcí, náležících především k panství Řádu německých rytířů
Bruntál a Sovinec a k nedalekému Libavsku, a o frekvenci případů, jež se
právě v této době začínají vyskytovat kontinuálně, ale nikoli masově jako
tomu bylo ve 20. a zejména 30. letech 18. století, kdy incidenty dosáhly
svého vrcholu. Ve sledovaném období rovněž dochází k přímé kooperaci
s olomouckou biskupskou konzistoří jakožto hlavní duchovní instancí zasažené oblasti, která převzala roli garanta vyšetřování v hlášených případech
posmrtné magie. Tento fakt lze doložit s odkazem na protokoly zasedání
konzistoře, jež jsou dochovány od roku 1677.7
Předkládaná studie si klade za cíl zodpovědět otázky po hlavních
motivech vedoucích k podezření, že právě určité osoby byly zodpovědné
za nastalé nepokoje. Komparace jednotlivých záznamů současně nabízí
příležitost pokusit se stanovit obecný vzorec, jenž by mohl být aplikován
na sledované případy, a pomohl tak vytvořit ucelený obraz jejich průběhu.
Zohledněna bude rovněž otázka, kdo představoval nejvíce postiženou
skupinu, proti níž bylo obvinění vznášeno nejčastěji. Vzhledem k časovému kontextu prvních případů inklinuje badatelský zájem také k možnosti
sledovat provázanost s čarodějnictvím a dalšími folklorními prvky, které
byly v oblasti rozšířeny.
Problematika vampyrismu a posmrtné magie vyvolala zájem již u soudobých pozorovatelů. Českého prostředí se dotkly zejména dvě práce. Autorem první z nich je již zmíněný Karel Ferdinand Schertz, právník působící
ve službách olomouckého biskupa. Ve svém spisu,8 jenž vyšel na počátku
6
T u t z a y , Christa A.: Alp – Buhlteufel − Vampirin und die Geschlechter- und Traumtheo
rien des 19. Jahrhunderts. In: Augustynowitz, Christoph – Reber, Ursula (edd.): Vampirglaube
und magia posthuma im Diskurs der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Wien
2011, s. 199−222, zde s. 199.
7
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 1−142.
8
S c h e r t z , C. F.: Juridicum.
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18. století, zaměřil pozornost nejen na některé z lokálních případů, ale
především na vymezení řádného postupu, jenž měl být v případě nahlášených incidentů aplikován.9 Autor se zřejmě snažil upozornit na nutnost
postupovat dle pokynů příslušných ordinářů, a předejít tak nekoordinované
akci ze strany místních obyvatel. Případy zaznamenané Schertzem, stejně
jako zmínka o jeho publikaci, se promítly v díle z pera Augustina Calmeta, opata kláštera v Senones, jenž věnoval druhou část svého pojednání
o zjeveních10 vampýrům a navrátivším se mrtvým na Moravě a v Uhrách.
V centru zájmu učené Evropy se ocitly zejména informace z jihovýchodní Evropy, jež se tak objevily na stránkách dobových studií.11 Srbské
případy Petra Plogojovize a především Arnolda Parleho, který zachytil rakouský úředník Johann Flückinger ve spisu Visum et Repertum, následované
zprávou francouzského botanika Josefa Pittona de Tournefort o událostech
na ostrově Mykonos, se rovněž staly součástí moderních seriózních prací
věnujících se problematice vampyrismu. Do svých publikací je zahrnuli
antropologové Tommaso Braccini12 i Giuseppe Mailello.13 Americký historik Paul Barber podrobil doložené případy srovnání ve snaze zodpovědět
otázku, jak je možné, že lidé v Evropě vůbec ve vampýry uvěřili. Podle
Barbera mohl vampýrský folklor představovat propracovanou lidovou
hypotézu vytvořenou k zodpovězení nevysvětlitelných událostí spojených
se smrtí a dekompozicí.14
Přechod mezi životem a smrtí, mezi světem prověřeným lidskou zkušeností a světem nadpřirozeným, představoval palčivou otázku nejen pro
soudobé pozorovatele. Jedním z historiků, kteří otevřeli otázku příbuznosti
a následné konfrontace čarodějnictví a vampyrismu, byl Gábor Klaniczay.
Zamýšlel se nad nově se formujícím zájmem o povahu vampyrismu v době,
kdy byla otázka čarodějnických procesů především v Uhrách stále otevřená.
Autor předložil argument, podle něhož „živost“ čarodějnické problematiky,
9
O skutečnosti, že spis neztrácel na významu ani v pozdějších letech, svědčí záznam
v instrukcích z roku 1707, jejichž opis zaslal probošt velehradského kláštera Anselm Ladislav
2. května 1740 opavskému zemskému hejtmanovi. ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart.
2280, f. 566v.
10
C a l m e t , Augustin: Gelehrte Verhandlung der Materi, Von Erscheinungen der Geisteren,
Und denen Vampiren in Ungarn, Mahren ec. Aus deren Anlass auch darin von Zaubereyen und
Hexereyen. Augspurg 1751, Zweyter Theil.
11
Např. H a r e n b e r g , Johann Christoph: Vernünftige und Christliche Gedancken
Uber die Vampirs Oder Bluhtsaugende Todten, So unter den Türcken und auf den Gräntzen des
Servien-Landes den lebenden Menschen und Viehe das Bluht aussaugen sollen, Begleitet mit allerley
theologischen, philosophischen und historischen aus dem Reiche der Geister hergeholten Anmer
ckungen Und entworfen Von Johann Christoph Harenberg, Rect. der Stifts-Schule zu Gandersheim.
Wolffenbüttel 1733.
12
B r a c c i n i , Tommaso: Před Draculou: archeologie upíra. Praha 2014.
13
M a i e l l o , Giuseppe: Vampyrismus a Magia posthuma: vampyrismus v kulturních
dějinách Evropy a Magia posthuma Karla Ferdinanda Schertze (první novodobé vydání). Praha
2014.
14
B a r b e r , Paul: Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality. New Haven 2010,
s. 3.
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jež se v daném období promítla na území Uher, Polska, Rakouska a Německa, byla v západní Evropě již delší dobu na ústupu a vstup vampýrského
tématu do elitních vzdělaneckých kruhů prezentoval opětovné obrácení
pozornosti k záležitostem nadpřirozena a magična.15
Podobně Karen Lambrechtová ve své práci zaměřené na projevy
čarodějnictví ve slezském regionu uvedla, že víra v čarodějnice vytvořila
určitý předstupeň pro pronásledování zemřelých čarodějů, které se plně
projevilo nejpozději na počátku 18. století. K posmrtnému spalování podezřelých jedinců docházelo již během éry čarodějnických procesů, přestože
jim byla věnována menší pozornost. Víra ve vampýry se dle autorčina názoru objevila v dřívější době hned dvakrát – během epidemií v 16. století
a v souvislosti s čarodějnickou perzekucí v polovině 17. století, kdy bylo
působení vampýrů spojováno se škodlivým chováním čarodějnic a nikoli
s pozdější charakteristikou vampýra coby Blutsaugera.16
Spojitost s problematikou čarodějnictví otevírá otázku, zda lze také
v konceptu posmrtné magie hovořit o genderové specifikaci. Podle Sigrid
Braunerové se v novověké éře stalo čarodějnictví ryze ženskou praktikou.
V této souvislosti představila autorka obraz „moderní čarodějnice“ (modern
witch), který se od tradičních představ o čarodějnicích coby moudrých
ženách obdařených nadpřirozenými silami výrazně odlišoval ve čtyřech
hlavních bodech: užívání magie k působení škody ostatním lidem a zvířectvu, účast na tajných setkáních označovaných jako sabaty, noční létání
vzduchem a uzavření paktu s ďáblem prostřednictvím kopulace s ním.17
Lyndal Roperová současně zastává názor, že je problematické stanovit
univerzální vzorec, který by bylo možné aplikovat na všechny odsouzené.
Pronásledování nebylo zaměřeno výlučně na ženy, během éry procesů se
mezi obžalovanými ocitli také muži a děti. Nicméně právě ženy ve věku
nad čtyřicet let tvořily největší skupinu obětí nařčení z čarodějnictví.18
Přesto s sebou podle Roperové nesl pokles a následný ústup perzekuce
na konci 17. století změnu stereotypu čarodějnice, který byl postupně coby
obraz škodící staré ženy chápán spíše v kategorii lidové imaginace, ačkoliv
pronásledování tím nebylo zcela ukončeno.19
Zatímco čarodějnické pogromy se odehrávaly na různorodém, avšak
stále právním základu,20 otázka posmrtné magie nebyla v legislativě
15
K l a n i c z a y , G.: The Uses, s. 180.
16
L a m b r e c h t , Karen: Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen
Territorien. Köln 1995, s. 383−384.
17
B r a u n e r , Sigrid: Fearless Wives and Frightened Shrews: the Construction of the Witch
in Early Modern Germany. Amherst 1995, s. 3, 7.
18
R o p e r , Lyndal: Witch Craze: Terror and Fantasy in Baroque Germany. New Haven
− London 2004, s. 6.
19
Tamtéž, s. 181.
20
Předpisy pro vedení procesního řízení se opíraly především o říšský hrdelní zákoník
Constitutio Criminalis Carolina, jenž si na Moravě a ve Slezsku udržel v právní rovině subsi
diární charakter. K o č í , Josef: Čarodějnické procesy: z dějin inkvizice a čarodějnických procesů
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zakotvena. Vzhledem k postupu zahrnujícímu provedení exhumace podezřelého těla a následné pátrání po specifických anomáliích spadala
záležitost v první instanci do pravomoci církve, neboť odstranění těla ze
hřbitova coby posvátné půdy bylo v jurisdikci kléru.21 Prioritní funkci
zastávala olomoucká biskupská konzistoř, na níž se v dalších letech pravidelně obraceli duchovní správci postižených vsí. Hlavní aktéry případů
tvořily vedle konzistoře venkovské elity zastoupené tamním duchovenstvem a správou vsí či panství spolu s prostým obyvatelstvem,22 jež zaujalo pozici očitých svědků nočních nepokojů.
Ze vzájemné kooperace těchto činitelů pochází řada výslechových
protokolů, představujících nejvýznamnější pramen ke studiu problematiky.
Ačkoliv je na jedné straně možné hovořit o datech pocházejících z bezprostřední blízkosti výslechů, nelze opomenout výrazný limit, kterým je
zprostředkovanost zachycených informací. Ulrike Gleixnerová zdůraznila,
že protokoly představují byrokratický text, jenž neodráží reálná jednání
zúčastněných aktérů a jejich přirozenou mluvu.23 I přes tyto problematické
aspekty poskytují použité materiály přístup k samotným procesům a přivádějí
badatele do nejbližšího kontaktu se zúčastněnými jedinci, přičemž prohlášení
svědků často nabízejí vhled do okolností vedoucích ke konstrukci obvinění.24
Výslechová akta vzniklá v průběhu vyšetřování případů posmrtné
magie se zachovala především ve dvojí formě. První tvoří předepsaný
komplex otázek opatřených čísly, které vyšetřující komise pokládala bez
výjimky každému vypovídajícímu a odpovědi na ně zachytila pod příslušnou
číslicí. Druhý, frekventovanější typ je zastoupen samostatnou výpovědí,
zaznamenanou nejčastěji v er‑formě pod číslem a jménem svědka, aniž by
byly zaznamenány otázky kladené vypovídajícímu.
Vlastní postoj olomoucké biskupské kurie dokládá soubor konzistorních protokolů. Zejména v rámci posledních tří desetiletí 17. a začátkem
v českých zemích v 16. a 18. století. Praha 1973, s. 35. Využíván byl také hrdelní řád císaře
Ferdinanda III. Constitutio Criminalis Ferdinandea, vydaný roku 1656 pro Dolní Rakousy.
N e u b a u e r o v á , Michaela − P o l á c h , Drahomír: Zpráva o nevíře: o historii
čarodějnických procesů Slezska a severozápadní Moravy. Šumperk 2010, s. 12.
21
Z u b e r , Rudolf: Pověry, čarodějnické procesy, vampýrismus. In: Bezděčka, Josef −
Zuber, Rudolf − Bombera, Jan (edd.): Z dob prvních letů na koštěti. Moravský Beroun 2000,
s. 10−36, zde s. 26.
22
Mezi aktivními účastníky procesů figurovali rovněž tzv. přísežní (Geschwornen). Zatímco roku 1674 jsou doloženi ve frýdlantské kauze jako svědkové ohledání těla, ve Světlé
roku 1679 již doplnili výslechovou komisi, před níž byli povoláni vypovídající. Podobně
ve Frýdlantu roku 1700 se v protokolu hovořilo o Geschwornen, kteří měli s anomálními těly
zkušenost. Na základě těchto informací lze předpokládat, že spolu s osobou rychtáře či fojta
zastupovali pozici světských obecních elit, které svou přítomností propůjčovaly probíhajícím
jednáním ráz legitimity.
23
G l e i x n e r , Ulrike: „Das Mensch“ und „der Kerl“: die Konstruktion von Geschlecht
in Unzuchtsverfahren der Frühen Neuzeit (1700−1760). Frankfurt am Main − New York 1994,
s. 16, 20.
24
B e h r i n g e r , Wolfgang: Witchcraft Persecution in Bavaria: Popular Magic, Religious
Zealotry and Reason of State in Early Modern Europe. Cambridge 2003, s. 29.

60

P

R

V

N

Í

P

Ř

Í

P

A

D

Y

…

18. století vykazoval úřad zájem o důkladnou analýzu hlášených případů.
V pozdějších letech v zápisech dominoval odkaz na postup užitý v předešlých jednáních. Je otázkou, do jaké míry tento obrat představoval pokles
zájmu konzistoře o problematiku v souvislosti s nárůstem případů, nebo
zda zkrácení formulace postupu pouze odráželo snahu o zestručnění byrokratických operací. Výčet postižených obcí se v průběhu let postupně
navyšoval, přičemž byla zasažena různá teritoria, mezi nimiž dominovaly
zpočátku Bruntálsko a nedaleké Libavsko.
Významné ložisko pramenné základny představuje písemný styk
mezi zainteresovanými účastníky. Nejrozsáhlejší soubor pokrývá vzájemný
kontakt olomoucké konzistoře a duchovenstva působícího v místě případů,
zastoupeného osobami děkana a faráře. V případech odehrávajících se
na řádovém panství pak vyniká korespondence mezi místodržícím v Bruntálu a sovineckým komturem Rennerem von Allmandingen a současně
mezi bruntálským místodržícím a venkovským klérem. Analýza obsahu
dokumentů umožňuje rozkrýt postoje přítomných participantů stejně jako
sledovat míru zapojení jednotlivých instancí a jejich hierarchii.
Nedílnou součást pramenné základny reprezentuje poslední okruh,
zahrnující různorodý materiál, jehož cílem je dokreslit celkový rámec studované problematiky. Významný typ pramene představují matriční záznamy.
Především matrika zemřelých napomáhá porovnat data o podezřelých
osobách uvedená v korespondenci a protokolech se zápisy v matrice, a tím
je částečně podrobit kontrole. Současně je možné sledovat, zda byla vůbec
obviněná osoba pohřbena, v opačném případě se její jméno v matrice většinou neobjevilo. Zřídka bylo rovněž zaznamenáváno, zda došlo k odstranění
podezřelého těla z posvátné hřbitovní půdy. Analýza počtu zemřelých
v letech, kdy došlo k výskytu případů, navíc umožňuje v komparaci s léty
klidu provést dílčí sondu do demografické sféry života zasažených obcí
a sledovat případný nárůst dětské i adolescentní úmrtnosti, jejíž příčina
mohla být dávána za vinu působení domnělých posmrtných čarodějů.
Frýdlant 1674
První bohatě zdokumentovaný případ se odehrál roku 1674 ve Frýdlantu (dnešní Břidličná), toho času náležícím k řádovému panství Sovinec. Materiál k jeho studiu se nezachoval v primární podobě, ale pochází
z Knihy opisů a listin uložené v Zemském archivu v Opavě. V podezření se
ocitla čtyřiadevadesátiletá vdova po Hansi Fischerovi (dle údajů v úmrtní
matrice zemřela 28. března 1674),25 která se údajně netěšila dobré pověsti.
25
ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, římskokatolická fara Břidličná,
N, Z, O 1657−1848, sg. R V 2, inv. č. 7442, s. 166.
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Ačkoliv první datovaná zpráva o případu pochází až z 13. června, je možné
na základě údajů v prameni označeném jako „kopie dekretu“ (Copia deß
Decrets) usuzovat, že kauza vznikla již dříve. Dopis podepsaný Fridrichem
von der Aßeburg apeloval na fojta a celou frýdlantskou obec ve věci tamního
„strašidla“ (Polter Geist). Obava, jíž obyvatelstvo podlehlo, byla vrchností
označena pouze jako „malomyslná představivost“, kvůli níž zaslepení lidé
odmítali pochovávat zemřelé na frýdlantském hřbitově a usilovali pohřbít
těla v Albrechticích.26 Tento moment je možné interpretovat dvěma způsoby. Na jedné straně mohl prostor hřbitova vzbuzovat obavu kvůli přítomnosti těla podezřelé ženy. Druhá výkladová rovina sleduje v pozdějších
letech rozšířenou víru ve schopnost posmrtného čaroděje kontaminovat
těla, která byla uložena na stejném hřbitově. Tato domněnka poté vedla
v řadě případů k vykopání většího počtu těl, u nichž byly hledány známky
„infekce“. Hromadná exhumace je poprvé jistě doložena roku 1689, z čehož
lze usuzovat, že mohla být zdrojem obav již dříve.
Řádový úředník obec upozorňoval, že tamní hřbitov byl vysvěcen
světícím biskupem stejně řádně a kvalitně jako ten v Albrechticích, a současně zdůraznil, že podobné jednání poddaných nebylo v žádném případě
od vrchnosti dovoleno a hrozil za ně pokutou 10 zlatých.27 Snaha zbavit
obyvatelstvo strachu domluvami i výhružkou neměla zřejmě žádný výrazný
účinek, neboť teprve 16. srpna spěl případ do vrcholné fáze. Přestože prameny nepodávají informaci o původci nařízení examinace, lze se vzhledem
ke konzistorní instrukci z roku 1679 domnívat, že i v tomto případě jednali
zástupci Frýdlantu na základě pokynů konzistoře. Tělo podezřelé ženy
bylo přímo v hrobě podrobeno ohledání, jehož se zúčastnil fojt, přísežní,
správce hamru a jistý Geörg Maÿer. Po škrábnutí těla šindelovým hřebíkem, které představovalo jednu z „prověřujících“ metod, se přítomným
mužům naskytl pohled na čerstvou a krvavou tkáň.28 Již 18. srpna 1674 se
frýdlantský fojt jménem celé obce obracel na bruntálského místodržícího
Johanna Wilhelma von Zocha. Upozorňoval, že nikdo nechce na hřbitově
pohřbívat a žádal jej o pomoc a zbavení „neklidného ducha“ (unruhiges
Geistes). Von Zocha se rozhodl vyslat ke konzistoři děkana ze Sovince se
všemi potřebnými informacemi.29
Biskupský úřad reagoval na celou záležitost v dopisu z 27. srpna adresovaném bruntálskému děkanovi Eberhardu Cronenbergovi, souhlasem
provést exhumaci a podrobit tělo zkoumání, při němž měly být hledány
„znaky zločinné nebo paktu s ďáblem“ (expressa signa malefici vel pacti satha

26
ZAO, Němečtí rytíři − ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku,
Bruntál (dále ÚS ŘNR), inv. č. 118, f. 63r.
27
Tamtéž.
28
Tamtéž, f. 64r.
29
Tamtéž, f. 65r–v.
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nici) a v případě jejich objevení mělo být tělo vydáno světskému rameni.30
Tato instrukce, pod níž byli podepsáni hodnostář olomoucké konzistoře
Johann Petrus a olomoucký biskup Karel z Liechtensteina‑Kastelkornu,
nápadně odkazuje na spojitost čarodějnictví a posmrtné magie v době,
kdy se hlášení jednotlivých případů začala objevovat v pravidelnějších
intervalech.31 Tuto možnost podporuje také primární opatření, v jehož
rámci bylo užito duchovních prostředků jako čtení mešních textů a „obvyklého“ (gewöhnlichen) exorcismu. Přestože konkrétní náplň tohoto aktu
zde není uvedena, lze se domnívat, že čerpala z obdobných instrukcí, jaké
se dochovaly v Agenda seu rituale Olmucense. Ačkoli je tento spis datován až
k roku 1694, vycházel ze staršího díla Rituale romanum vydaného papežem
Pavlem V. roku 1614. V kapitole De Exequiis je navíc uveden výčet osob, jimž
nemá být povolen církevní pohřeb − pohanům, židům a všem nevěřícím,
heretikům a jejich příznivcům, odpadlíkům od křesťanské víry, schizmatikům a veřejně exkomunikovaným.32 Objevení nadpřirozených znaků, jimž
ve sledovaném případě olomoucká konzistoř připisovala zločinný či přímo
ďábelský původ, transformovalo podezřelou osobu do role odpadlice
od pravé víry, jíž bylo dodatečně upřeno právo odpočívat na posvátné půdě.
K ohledání těla došlo 6. srpna za účasti bruntálského děkana Cronenberga, opavského děkana Maximiliana Lindera, faráře z Albrechtic
Valentina Heinricha, sovineckého hejtmana Melchiora Ferdinanda Riedla,
frýdlantského správce hamru Baltezera Schindlera, písaře hamru Michela
Herolta a zástupců obce Frýdlant, tj. fojta a přísežných. Hrobník vykopal
tělesné ostatky podezřelé Fischerové, které byly nalezeny převážně černé
a rozložené. Když však tělo otočil, byla pod pevnou tvrdou kůží objevena červená tkáň. Stejně tak nevydávalo tělo žádný zápach, ani nebyly
přítomny organismy spojené s rozkladnými procesy. Po zvážení těchto
znaků přítomnými duchovními přistoupil bruntálský děkan (dle obsahu
konzistorních instrukcí) k odevzdání ostatků světské moci zastoupené
sovineckým hejtmanem. Tělo bylo vydáno přes hřbitovní zeď spolu
s márami a použitým nářadím a odvezeno na pohřební hranici, kde došlo
k vícefázové exekuci, zahrnující fyzickou destrukci, zpopelnění a pohřbení
popela do předem vytvořeného otvoru. Půda z hrobu byla na odlehlém
místě vhozena do vody a otevřený hrob zasypán kameny, aby na daném
místě nemohl být již nikdo pohřben.33
30
Tamtéž, f. 66r–v.
31
Důležitou část démonologické konstrukce představovalo hledání stigmatu, jímž si
měl ďábel označit své stoupence. M u c h e m b l e d , Robert: Dějiny ďábla. Praha 2008,
s. 79–80. Jakékoliv neobvyklé Kennzeichen mohlo být považováno za „ďáblovo“ znamení.
Podobně během šetření případů posmrtné magie byly hledány neobvyklé anomálie jako
absence postmortálního rozkladu, nachová barva tkáně či ohebnost končetin.
32
Agenda seu rituale Olmucense. Brunae 1694, s. 76, 171.
33
ZAO, ÚS ŘNR, inv. č. 118, f. 67r−68r.
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Světlá 1679
O pět let později, roku 1679, se na řádovém panství v obci Světlá
odehrál další z podrobně zdokumentovaných případů. 20. května 1679
ihned po Letnicích zemřela chudá stará služebná jménem Eva Zautzigová.
Uvedená žena nebyla zřejmě vůbec pohřbena, neboť v konzistorním protokolu z 2. června informoval bruntálský děkan František Xaverius Kusche,
že ještě 31. května měla zemřelá barevné (zřejmě začervenalé) a ohebné
údy. Konzistoř reagovala pokynem prozkoumat tělo obezřetnou praxí,
shromáždit dostatek důkazů o sužování obyvatelstva, ale současně věnovat
pozornost také záznamům ze života podezřelé a zjistit okolnosti „jejího
paktu s démonem“ (illam pactum cum daemone). Pokud by byly uvedené
indicie prokázány, nemělo být za žádnou cenu přistoupeno k církevnímu
pohřbu, ale naopak k vydání těla světským činitelům.34 Za zřejmý důvod,
proč nedošlo k pohřbení Zautzigové krátce po její smrti, nýbrž byl ponechán
dostatek času pro možný výskyt nápadných znaků, lze pokládat skutečnost,
že již tělo matky nařčené ženy byla pro podezření z posmrtné magie spálena,
což vedlo tamní obyvatele k větší obezřetnosti. Pokyn věnovat pozornost
životu Zautzigové a hledat její možnou spojitost s démonem se objevuje
také v dopise adresovaném bruntálskému děkanovi generálním vikářem
olomoucké diecéze Johannem Josephem Breunerem a biskupem Karlem
z Liechtensteina-Kastelkornu.35
7. června proběhlo výslechové zasedání následované ohledáním Evina
těla. V přítomnosti bruntálského sekretáře Schindlera, purkrabího, rychtáře
a nejstarších přísežných vypovídalo celkem 21 svědků, mezi nimi také hospodář Stephan Steiner, který přednesl svědectví o životě podezřelé ženy
a její matky. Ta žila nějakou dobu u své dcery v Oborné, kde také zemřela,
ale kvůli nastalým nepokojům bylo její tělo spáleno. Steiner popisoval, jak
se údajně při exekuci v Bruntálu zvedl silný vítr, v jehož důsledku spadl
zámecký komín do příkopu. Kvůli následnému vzdorovitému chování
poslal Evu její muž na léčení. Po blíže nespecifikované kúře se šest let
zdržovala ve Světlé právě u vypovídajícího Steinera. Dle jeho vyprávění
se zčásti živila předením, zčásti žebrotou, protože kvůli špatnému zraku
a churavým rukám nemohla vykonávat těžkou práci. Důležitý bod dotazování představovala otázka na křesťanský život podezřelé. Tento moment
se shoduje s vyslýcháním během losinských procesů, kde se mezi prvními
objevoval dotaz na četnost zpovědi a účast na svatém přijímání.36 Podle
34
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 1, 2. června 1679.
35
ZAO, ÚS ŘNR, inv. č. 1227, kart. 125, f. 2r.
36
Dotaz na praktikování víry se objevoval v úvodní fázi výslechu předvolané osoby
podezřelé z čarodějnictví. V případě vyslýchaných Barbary Kühnelové a Marie Petterové se
otázka na četnost zpovědi, svatého přijímání a následně na dobu posledního přijímání vyskytla
na 4. a 5. místě, hned po dotazech na jméno, rodinný stav a počet dětí. ZAO, pob. Olomouc,
Rodinný archiv Žerotínů, Bludov (dále RA Žerotínů Bludov), inv. č. 580, kart. 56, f. 65r, 89r.
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Steinerova svědectví chodila Eva všechny roky řádně do kostela a počínala
si stejně jako jiní křesťanští lidé, čímž měl zřejmě na mysli běžnou křesťanskou praxi. Ačkoli byla před svou smrtí zaopatřena svátostmi, poté co
ve dvě hodiny odpoledne zemřela a v pět hodin večer ji Steinerova žena
s pomocnicí chtěly přemístit z prken do truhly, všimly si s hrůzou, že tělo
nevykazovalo typické posmrtné ztuhnutí. Steiner oznámil tuto skutečnost
svému sousedovi a nejstaršímu přísežnému Martinu Hadtwigerovi, který
ženu prohlédl a informoval faráře, jenž rovněž přistoupil k ohledání jejích
ostatků a pokropil je svěcenou vodou.
Po výslechu očitých svědků nočních nepokojů přistoupil hrobník
za přítomnosti komise k examinaci ostatků, na nichž neshledal žádné
anomálie s výjimkou absence zápachu.37 V zápisu podepsaném rychtářem
Světlé Georgem Niesnerem přesto zamítavé stanovisko chybí. V pěti bodech byly zaznamenány znaky, jež měly být údajně na těle pozorovány.
V první řadě se neprojevil obvyklý rigor mortis, dále hrudník této „staré
vysílené služebné“ (alten abgezerten Magd) působil objemnějším dojmem,
za třetí bylo tělo poseto různými červenými skvrnami a za čtvrté ostatky
nezapáchaly jako jiná zemřelá těla. V pátém bodu prezentovala komise
Zautzigovou přísežným mužům a zúčastněným ženám, kteří na své svědomí vypověděli, že tělo v demonstrovaném stavu ještě neviděli. Zkoušku
doplnil hrobník řezem do tkáně, po němž se objevila krev a také ženina
košile byla shledána mírně ušpiněná.38
Výtah z dopisu adresovaného bruntálskému místodržícímu 18. června, postrádající označení odesílatele, podává informaci nejen o nárůstu
nočních nepokojů, jemuž nezabránilo ani užití duchovních prostředků, ale
především o projevu nových nápadných znaků na těle podezřelé ženy. Psaní
současně obsahovalo formulaci o nutnosti zbavit obyvatelstvo takového
zla „běžnou exekucí skrze oheň“ (gewöhnl. Execution durch das Feuer).39
26. června adresoval rychtář Světlé místodržícímu von Zochovi pokornou
prosbu za celou obec. Vracel se zřejmě ke starším nezdokumentovaným
událostem, kdy byly strašící osoby pohřbeny na vrchnostenské dobrozdání
za hřbitovem. V nastalém případě ale upozorňoval na svízele zasahující
lid i domácí zvířectvo a prosil o zajištění nápravného prostředku.40 Druhý,
nedatovaný výslech svědků zaznamenal nepokoje v rozmezí 2.–6. července.
Vypovídající referovali především o fyzickém útoku v podobě utiskování
doprovázeném hlukem a zjeveními ve zvířecí podobě, převážně kočky nebo
psa.41 O navazujících událostech byl sepsán poslední výslechový dokument
z 24. července, zachycující pouze strohé údaje o počtu nočních napadení
37
38
39
40
41

ZAO, ÚS ŘNR, inv. č. 1227, kart. 125, f. 22r−23r, 27v−28r.
Tamtéž, f. 6r.
Tamtéž, f. 7r.
Tamtéž, f. 4r, 5v.
Tamtéž, f. 8r−9r.
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mezi 10. a 23. červencem. Na zadní straně aktu se současně objevila stručná
zmínka o vyústění případu, podle níž bylo 28. července 1679 tělo Zautzigové spáleno katem na hranici obce Dětřichovice.42
Velkruby 1689
Roku 1689 se na řádovém panství odehrál další případ, jenž zasáhl
obec Velkruby (dnešní Václavov). Poprvé je zde také přímo doložen motiv
kontaminace dalších těl, jež byla stejně jako tělo hlavní podezřelé Judithy
Schwobové podrobena ohledání s cílem objevit nápadná stigmata. Základní uvedení do sledu událostí poskytují tři přípisy komtura řádu Rennera
von Allmandingen hejtmanovi na Sovinci Janu Jindřichu Mathmannovi,
pocházející z rozmezí června až července roku 1689. Neúplné údaje
z dopisu z 25. června ukazují na přednostní odstranění těla Schwobové,
která byla považována za hlavního původce nepokojů. O tři týdny později,
16. července, upozorňoval von Allmandingen hejtmana na další obtíže,
které po zajištění ostatků Schwobové nejen přetrvaly, ale dokonce každým
dnem narůstaly. Na základě stížnosti udělila konzistoř souhlas s exhumací
potenciálně zasažených těl. V této záležitosti žádal komtur o opětovné
pověření frýdlantského hrobníka, jenž se měl v doprovodu svého bratra
dostavit o tři dny později do Velkrub. Této činnosti se muž zřejmě bránil,
neboť mu měla být některými lidmi a tamním soudem vyčítána, proto měl
být k vykopání dalších těl vyzván opakovaně na základě listu z 19. srpna.43
Podrobnější informace o případu podávají konzistorní protokoly.
V první fázi se na autoritu úřadu obrátil s prosbou o radu velkrubský farář
Valentin Kemrick. Instrukce o dalším postupu směřovala k děkanovi sídlícímu ve Staré Rudné Christianu Stietkovi, do jehož pravomoci velkrubská
farnost spadala. Hrob podezřelé ženy měl být otevřen a na těle hledány
čarodějné (veneficam) znaky, jejichž objevení předznamenalo vydání těla
světské moci.44 Na základě komparace s von Allmandingenovým přípisem
z 25. června lze usuzovat, že uvedené indicie byly na těle Schwobové skutečně nalezeny. Tuto možnost potvrzuje konzistorní protokol z 11. července,
na jehož stránkách děkan Stietka informoval úřad o stavu, v němž byla
Schwobová objevena. Tělo nebylo dle jeho zprávy ani 13 týdnů po smrti
poškozeno rozkladem. Údy se neoddělily, působily plným dojmem a po naříznutí tkáně se objevila hustá červená tekutina. Pod prádlem a ponožkami
se navíc Schwobová jevila jako živá žena (zde děkan poukazoval nejspíše
na fyzický vzhled a zachovalost ostatků). Kůži na hrudníku a břiše měla
42
Tamtéž, f. 10r−10v, 11v.
43
ZAO, Velkostatek Sovinec − Dolní Dlouhá Loučka, sg. A/59−60, inv. č. 910, kart. 19,
dopisy z 25. června 1689, 16. července 1689 a 19. srpna 1689.
44
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 11, 20. června 1689.
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údajně tak tvrdou, že jí nemohl hrobníkův instrument proniknout. Děkan
zakončil své svědectví tvrzením, že bylo tělo zasaženo mnoha jasnými
známkami „zločinnosti“ (malefici ).45 25. srpna se Stietka znovu obrátil
na konzistoř, zřejmě v návaznosti na exhumaci dalších těl, o níž se zmiňoval
také von Allmandingen.46 Za přítomnosti faráře z Dolní Moravice Petra Ignáce Schneidera, kaplana Johanna Friderica Ignáce Schindlera, purkrabího
Johanna Mücka a bruntálského soudce Georga Alexe Niesnera proběhlo
ohledání 16 osob, přičemž dvě těla byla prozkoumána opakovaně. Ačkoliv
prameny neuvádějí přesné datum úmrtí Schwobové,47 na základě zmínky
děkana Stietky z 11. července lze předpokládat, že skonala v průběhu dubna 1689. Osoby podrobené ohledání zemřely v poměrně širokém rozmezí
od dubna 1688 až do května 1689.
Mezi exhumovanými byl také Johann Schwob, manžel již spálené
Judithy, který zemřel 29. března 1689, tedy přibližně ve stejné době jako
jeho žena. Jeho tělo se vyznačovalo plností a na všech údech byla zaznamenána čerstvá tkáň. Další podezřelí Barbara Astenová a Johann Fridt
byli podrobeni prohlídce dokonce dvakrát. Ze zápisu jasně nevyplývá,
v jakém časovém horizontu k examinaci těl došlo. Podle linie naznačené
ve von Allmandingenových dopisech se mohlo jednat o ohledání v červenci
a poté v srpnu, jež byla shrnuta do jednoho konzistorního protokolu, ale
tato informace není blíže podložena. Ve velkrubském šetření se navíc
projevil zajímavý moment, poněkud netypický v době víry v čarodějnictví
a rozmáhající se posmrtnou magii. V případu dcery Georga Wancka Mariny
a ženy Martina Seckenbera Dorothey se objevuje jako důvod souhlasu
s exhumací ze strany příbuzenstva snaha „o zadržení zlých úst“ (pro cem
pescendo malorum ore). Tato formulace nepochybně znamenala úsilí vyvrátit
možné podezření, jež se u těchto osob neprokázalo. Celou zprávu uzavíral
požadavek na zjednání nápravy, na což konzistoř reagovala pokynem
prohlédnout těla, kdyby nepokoje pokračovaly.48 Zda měl úřad na mysli
další dosud neohledané osoby, není blíže zmíněno a jedná se současně
o poslední zmínku o velkrubském případu.

45
Tamtéž, 11. července 1689.
46
Z protokolu není jasné, zda Stietka informoval o exhumaci následující po von Allmandingenově zprávě hejtmanovi z 19. srpna, nebo zda do svého sdělení zahrnul také exhumaci,
k níž mělo podle von Allmandingena dojít 19. července.
47
Úmrtní matrika pro Horní a Dolní Václavov neobsahuje zápisy jmen některých osob,
které byly podrobeny ohledání, včetně Judithy Schwobové. Na základě komparace jmen uvedených v konsistorním protokolu se záznamy v matrice lze konstatovat, že matrika nezahrnuje
záznamy týkající se jedinců, u nichž byly objeveny nápadné znaky. Vzhledem ke skutečnosti,
že matrika obsahující zápisy pro léta 1687−1787 začíná listem sepsaným v 18. století, je možné
se domnívat, že se jedná o opis, do nějž byly zaneseny údaje pouze o těch osobách, jež byly
na hřbitově znovu pohřbeny. ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, římskokatolická
fara Dolní Václavov, N, Z, O 1687−1787, sg. Br III 2, inv. č. 494, f. 172r−172v.
48
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 11, 25. srpna 1689.
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Frýdlant 1697/1698
I v dalších letech gradovala hlášení především z oblasti řádového dominia. Roku 1698 o sobě dal znovu vědět Frýdlant. K případu se dochoval
pouze obsáhlý výslechový protokol, doplněný dotazováním syna podezřelé
Anny Allraumové, posudkem tamního faráře a odkazem na dřívější postup
aplikovaný v obdobné situaci. Soubor otázek, který se zde objevuje poprvé
a který byl bez výjimky pokládán každému svědkovi, do značné míry pracoval s možností interakce mezi posmrtnou magií a lidovou pověrčivostí,
jak nasvědčuje ráz celkem pěti otázek:
1) Jak se dotazovaný jmenuje, jakého je věku, stavu a majetku?
2) Zda, co a v jaké podobě se jemu samému od nočního strašidla
přihodilo, nebo zda to dotazovaný pouze slyšel od někoho jiného? V čem
to vlastně spočívalo?
3) Zda byl dotazovaný tehdy střízlivý či opilý, jestli se popisovaná
událost stala ve dne, nebo v noci?
4) Zda snad ležel v těžkém snu, nebo je skutečně schopen si na příhodu řádně vzpomenout?
5) Na koho má dotazovaný nedůvěru či podezření? A z jaké příčiny
na tuto a nikoli jinou osobu? Jaký život tato osoba vedla, zda s ní dotazovaný žil v přátelství či nepřátelství?
Přestože způsob dotazování předjímal značnou monotónnost získaných odpovědí, představuje zároveň vhodné východisko pro komparaci
jednotlivých výpovědí. Z celkového počtu devíti svědků shodně zasadilo
nepokoje do noční doby sedm osob a u zbývajících dvou lze dle charakteru výpovědi rovněž usuzovat na pozdní hodinu. Fyzický útok v podobě
útisku doprovázela u osmi vypovídajících další podoba ataku na jejich
osobu či domácí zvířectvo. Ženu Martina Zocha vzalo ve spánku „strašidlo“ (Gespennst) za hrdlo a takovým způsobem ji trápilo, že byly dalšího
rána stopy na jejím krku stále k vidění. Georgu Öhlerovi chtěla stará žena
násilím namazat do úst neznámou látku vonící po medu a poté ho Alb
natolik škrtil, že se nemohl hýbat.49 Ve výpovědích lze pozorovat další
prvek, jenž byl naznačen výše – pohled na posmrtného čaroděje (stejný
jako v případě obvinění z čarodějnictví) jako na odpadlíka od víry. Když
začal čtrnáctiletý syn Martina Zocha odříkávat ze strachu evangelium
sv. Jana, chytilo ho „to“ (es) rukou na levé tváři. Dvaatřicetiletý Martin
Berndt vypověděl, že ve chvíli, kdy chtěl vykonat svou modlitbu, zaslechl
v domě hluk a následně „to“ přišlo k němu na postel a přepadlo jej jako

49

ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 212r−213r, 216v.
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silný vítr. Podobně se mu přihodilo další den, kdy se ve chvíli, když se
modlil, ozýval na půdě velký hluk.50
Všechny nepokoje byly přisuzovány Anně Allraumové, která zemřela
30. prosince 1697. Tato stará žena, pocházející z obce Vajglov, pobývala
přibližně 10 let u svého zetě ve Frýdlantu a mezi svými sousedy byla známa
nepatřičným chováním. Podle výpovědi Michaela Göttigera klela, nadávala,
lidé od ní dobrého slova neslyšeli, a dokonce vykonávala modlitbu pod
širým nebem. Její syn Georg Allraum obhajoval křesťanské chování své
matky, stejně jako venkovní modlitby, s odkazem na to, že věřila ve větší
účinnost takového způsobu modlitby. Jeho slova potvrdil farář Samuel
Stuber, který sice přiznal, že své beneficium spravuje jen krátce a není mu
známo, jak Anna Allraumová žila, ale dle jeho slov přijala svátosti.51 Obec
držela Allraumovou ve špatné pověsti, k čemuž přispěla také skutečnost,
že již Annin otec se ocitl v podezření z posmrtné magie. Ve spojitosti
s nevhodným vystupováním, které se vzdalovalo ideálu cudné a poslušné ženy, doplněným stížnostmi obyvatel, že před její smrtí se nepokoje
neděly, byl vznesen návrh přidržet se zvyklosti z předešlých let. Ačkoliv
není zřejmé, který ze starších případů posloužil jako předloha, obsahuje
dokument rozsáhlý popis jednotlivých kroků a činnosti zúčastněných
aktérů. Přestože se výsledek frýdlantského jednání nedochoval, lze s odkazem na přiložený exemplární postup usuzovat na identické vyústění jako
v předešlých kauzách.
Frýdlant 1699/1700
Výše uvedený soubor otázek se v takřka nezměněné podobě objevil
následující rok opět ve Frýdlantu. Vypovídající svědkové adresovali své
podezření na chudou vdovu Rosinu Meltzerovou, která zemřela 18. prosince
1699. Důležitý moment výslechového zasedání uskutečněného 30. prosince
představují výpovědi sester Anny a Mariny Türkertových, jež pomáhají
odkrýt jeden z důvodů, proč se v podezření ocitla právě Meltzerová. Žena
u sester bydlela dva roky a za tu dobu si na ní ničeho nápadného nevšimly.
Jednou ráno ji však hospodyně objevila chvějící se chladem. Přestože se
jí podařilo ženu u kamen trochu ohřát a přivést k sobě, poslala pro faráře,
který Meltzerovou zaopatřil svátostmi. Když 18. prosince o půl jedné odpoledne zemřela, sestry potvrdily, že „ztuhla“, ale už 20. prosince vykazovalo
její tělo opět flexibilitu a zůstalo v takovém stavu až do doby výslechu.
Po její smrti začali být obyvatelé vsi sužováni nočními nepokoji, ačkoliv
sestry osobně žádné obtíže nezaznamenaly.
50
51

Tamtéž, f. 213v, 217v−218v.
Tamtéž, f. 214v, 220r−220v.
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Své svědectví přednesl také slévačský mistr, jehož jméno není
v protokolu uvedeno. Podle jeho slov mělo místní společenství Meltzerovou v podezření již v době, kdy byla svobodná, a to z toho důvodu,
že potratila své dítě a tuto skutečnost zatajila. Meltzerová sloužila u jeho
švagrové a uvedený plod měla dát k likvidaci vepřům nebo zahrabat pod
koryta do kravské stáje.52 Infanticidium bylo už v raném novověku spojováno s užitím nedovolených prostředků. Jakým způsobem si Meltzerová
k údajnému vypuzení plodu pomohla, zápis neuvádí, ale motiv cíleného
přerušení těhotenství zřejmě postavil mladou ženu v očích obyvatel vsi
do role jednotlivce vybočujícího z uznávaných a respektovaných norem
chování. Status marginálního jedince dokreslila skutečnost, že tělo její
matky byla pro působení nočních nepokojů spáleno na tamním panství
roku 1674. Pověst sehrála mezi lidem nezanedbatelnou úlohu, o čemž
svědčí výpovědi některých svědků. Pětačtyřicetiletý Martin Zach označil
Meltzerovou za původce rozruchu kvůli „sprosté reputaci“ (gemeinen Ruff  ).
Na její osobu jako původce nepokojů usuzoval také proto, že před její
smrtí nebyly podobné nepokoje zaznamenány. Pro čtyřicetiletého Martina
Bergera byla žena podezřelá z důvodu exekuce její matky.53
Následný charakter napadení, popsaný celkem 16 osobami ve složení deset mužů a šest žen ve věku 27–66 let, kopíruje model představený
v předešlých případech. Fyzicky vedené útoky se odehrávaly především
v nočních hodinách a směřovaly nejen proti obyvatelům domácnosti, ale
rovněž proti jejich hospodářským zvířatům, přičemž k napadení došlo
v pěti případech opakovaně. Vedle hromadné stížnosti na pocity tlaku
na hrudi byly předloženy výpovědi rozšiřující rámec útočníkovy agrese.
Žena Hanse Geörga Bentkeho uvedla, že strašidlo odřelo krávě na obou
stranách krk a zvířete se až do dne výslechu nemohla dotknout. Fridrichu
Göttigerovi chtělo dokonce vytrhnout zub a zachránila ho až jeho žena,
když na něj zavolala jménem.54 Nepokoje zřejmě pokračovaly, neboť již
10. ledna se do vsi vydal děkan z Andělské Hory Johann Augustin Becher,
zřejmě v doprovodu vrchnostenských úředníků. Protože si lidé více než
předtím stěžovali na velký hluk, namáhavé tlačení a různé útrapy, přistoupil děkan k ohledání dosud nepohřbeného těla. Dle jeho slov tělo vlivem
velkého chladu zcela ztuhlo a nebylo možné s ním manipulovat, neboť
přimrzlo k truhle. Přísežní, majíce zkušenosti z předešlých případů, radili
přenést ostatky do teplé místnosti, kde se znovu ukázala jejich pružnost.55
Na konzistoř apeloval děkan dopisem z 26. ledna 1700. Upozorňoval
52
Tamtéž, f. 145v−147r.
53
Tamtéž, f. 138v, 140r. Marina Zachová, u níž Meltzerová našla na 14 dní přístřeší,
uvedla, že přestože si na ženě nevšimla zvláštní špatnosti, zaznamenala, že se ve své komoře
dvakrát odlišně modlila. Tento fakt vede k možné interpretaci obavy sousedů z potenciálního
spolku Rosiny s démony, k němuž mělo dojít již za jejího života. Tamtéž, f. 139v.
54
Tamtéž, f. 144v−145r.
55
Tamtéž, f. 147v−148r.
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na případ matky Meltzerové, jež byla také exhumována a spálena, a žádal
úřad o svolení užít stejného prostředku.56 Doklad o vyústění procesu se
nezachoval, ale na základě komparace s předcházejícími údaji není důvod
pochybovat, že konzistoř souhlas vydala, neboť uvedeným zápisem mizí
Frýdlant ze záznamů.
1701
Informace o dalších případech z roku 1701 zachycují ve stručné podobě konzistorní protokoly. Na scéně se poprvé objevilo významné dějiště
pozdějších případů posmrtné magie, obec Velké Heraltice. Tamní farář
Andreas Mitwohner informoval konzistoř o případu jisté ženy jménem Marina Schnirchová, která měla po své smrti napadat obyvatele vsi. Instrukce
olomoucké konzistoře nově postrádá svůj dříve poměrně rozsáhlý soubor
příkazů a objevuje se formulace, že má být postupováno „jako obvykle“
(more solito). Opavskému děkanovi, do jehož působnosti Heraltice spadaly,
bylo nařízeno přistoupit k exhumaci a pokračovat obvyklým způsobem.
Podobně byli instruováni také představitelé kléru na Libavsku v případech
z Velké Střelné a Libavé.57
1703
Velká Střelná
Již na začátku roku 1703 o sobě znovu dala vědět Velká Střelná. Noční
nepokoje byly připisovány nejmenované ženě, která zemřela 31. ledna 1703
po přijetí svátostí ve věku 76 let a byla pohřbena na tamním hřbitově. Své
sousedy znepokojovala a trápila neobvyklým hlukem, ale současně se znovu
objevil motiv zasažení jiného těla. 4. února téhož roku zemřelo čtrnáctidenní
dítě Adama Haußnera, které sice zpočátku jevilo známky posmrtné ztuhlosti,
ale – jak uvádí protokolní zápis − bylo brzy „od ducha ženy infikováno“
(â spiritu faeminae infectus).58 Tento zásah, vyznačující se flexibilitou těla
a živoucí červenou barvou pokožky, představoval relevantní důvod pro
pozdržení pohřbu. V této souvislosti apeloval farář obce Jestřabí Johann
Joseph Graupner na olomouckou konzistoř s poukazem na obavy tamních
obyvatel, aby snad nemocní, z nichž mnozí mohli zemřít, nepodlehli rovněž
této „infekci“.59 Biskupský úřad poté udělil vsi souhlas s exhumováním
56
Tamtéž, f. 157r, 158v.
57
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 21, 8. března 1701,
7. dubna 1701 a 14. dubna 1701.
58
ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 152r.
59
Tamtéž, f. 149r, 150v, 152v.
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podezřelé ženy, která byla objevena s očima a ústy dokořán, ohebnými
zčervenalými údy a obsahem krve ve tkáni. Stejně tak tělo dítěte vykazovalo
nápadné anomálie, což vedlo k vydání obou osob světské moci.60
Arnoltice a Tylov
V krátkém časovém horizontu se objevily další dva případy. V obci
Arnoltice na Bruntálsku zemřela 4. března 1703 Rosina Breÿerová, devětasedmdesátiletá žena hospodáře Jacoba Breÿera. Od předešlých obviněných
se odlišovala zejména sociálním statusem. Její manžel byl stále naživu (svou
ženu přežil o čtyři roky), díky čemuž Rosina nebyla postavena do role
osamocené vdovy a stále mohla disponovat ochranou svého muže. S tím
souvisí otázka vztahu mezi náchylností k obvinění a takovými faktory, jako
byl věk, manželství nebo socioekonomické postavení. Smrt manžela často
přinesla ženě finanční obtíže a pravděpodobně větší závislost na veřejné
nebo náboženské charitě, než tomu bylo u ženy vdané.61 Rovnováha síly
v komunitě se pak mohla přesunout ve prospěch obviňujících proti obviněným zejména v okamžiku, kdy žena ztratila záštitu svého muže.62
V první fázi přistoupila obec k užití duchovních prostředků ve snaze
eliminovat noční nepokoje, avšak sloužení mše nepřineslo žádoucí účinky,
neboť představitelé vsi se následně obrátili na vrchnostenskou kancelář. Sestavená komise složená z faráře z Rýžoviště Johanna Friedricha Schindlera,
sekretáře Johanna Petera Hammenstedeho a sovineckého hejtmana Georga
Frantze Hertzmanského vyslechla 12. dubna celkem osmnáct svědků. Arnoltický hrobník Christoph Allbrecht vypověděl, že krátce po smrti vykazovalo
Rosinino tělo nápadné anomálie. Když jej chtěli nebožčini přátelé obléci
a s pohnuli s ním, zjistili, že nebylo ztuhlé. Bývalý rychtář Hans Schultz
doplnil, že ačkoliv na Rosině nikdy nic špatného neshledal, byla již její
matka posmrtně spálena. V důsledku této události se ves rozhodla držet
při Rosině hlídku čtyř osob, dokud se daná záležitost nevyřeší.63
V obsahu předložených výpovědí lze pozorovat významný aspekt
prolínání magické a náboženské sféry. Lidová religiozita byla v raném novověku prosycena imaginacemi stojícími na duchovním základu, jejž si lidé
transformovali do vlastního systému víry, v němž hrály nezanedbatelnou
roli nadpřirozeno a potřeba ochrany před nepříznivými vlivy klimatu nebo
moci démonických figur. Malevolentní charakter nepokojů, odehrávajících
60
Tamtéž, f. 154r.
61
W i e s n e r - H a n k s , Merry E.: Early Modern Europe 1450−1789. Cambridge
2013, s. 72.
62
R o w l a n d s , Alison: Witchcraft and Gender in Early Modern Europe. In: Levack,
Brian P. (ed.): The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial
America. Oxford 2013, s. 449−467, zde s. 450, 461.
63
ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 159r−160v.
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se převážně v noci, byl dokreslen útokem během nejdůležitějších křesťanských svátků roku. Rosina zemřela krátce před Velikonocemi a velká část
vypovídajících zasazovala popisované útoky právě do této posvátné doby,
v důsledku čehož je možné pozorovat prolínání sakrální a magické roviny.
Jürgen Klein vypověděl, že jeho kůň byl znovu napaden v noci pašijové
neděle. Andreas Thiele byl atakován opakovaně, z toho jednou na svatý
velikonoční den. Podobně se přihodilo Christophu Englischovi, když hlídal
na hřbitově během Velkého pátku. Catharině Schwartzerové na Zelený
čtvrtek připadalo, jako by ji něco nerozpoznatelného chtělo shodit z postele
na zem. Noc před Zeleným čtvrtkem nalezl Melchior Klein koně ve stáji
odvázané a na Zelený čtvrtek pociťoval ve spánku značné znepokojení.64
Ačkoliv nebyl případ dořešen, objevilo se v sousední vsi Tylov nové
hlášení. Dne 21. dubna zemřela po přijetí svátostí jistá Eva. Přestože záznamy tuto osobu blíže nespecifikují a z důvodu absence pohřbu nelze
dohledat bližší údaje ani v matričních zápisech, referoval děkan z Andělské
Hory Johann Augustin Becher, že se jednalo o starou ženu.65 Chybějící
příjmení či jméno manžela s koncovkou -in, jímž byly ženy ve sledovaném
období často označovány, nasvědčuje skutečnosti, že šlo pravděpodobně
o svobodnou či ovdovělou osobu, dle informací v děkanově dopise olomoucké konzistoři starou ženu, která potvrzuje naznačený model obviněné
z posmrtné magie – vysoký věk, nemajetné postavení a často ekonomická
a sociální závislost na dětech či komunitě. Podezření vůči Evě, které ještě
posílila stejně zdůvodněná exhumace její matky a tety, „potvrdily“ výsledky
tělesné prohlídky, které prokázaly zvětšení objemu hrudníku, zarudnutí pokožky na několika místech, nepřítomnost posmrtného zápachu a ohebnost
údů.66 Uvedené indicie vedly olomouckou konzistoř k tomu, že 19. května
1703 nařídila děkanovi vydat těla obou žen světské moci.67
1705
Boškov
O dva roky později se ohlásily obce Milotice nad Opavou, Libavá,
Velké Heraltice a Boškov. V poslední jmenované vsi bylo obvinění adresováno zemřelé Evě Jahnové – jak uvádí výslechový protokol z 12. června
− ženě podezřelé již za života. Vypovídající svědkové poukazovali zejména
na skutečnost, že se Eva stranila praktikování víry a prostoru kostela. Podle
šestatřicetiletého Georga Haubtmanna sice Eva chodila často do kostela,
ale nikdy nepřišla dovnitř a zůstala v hale, jak mu měla dle jeho tvrzení
64
65
66
67

Tamtéž, f. 161v, 164r−165r.
Tamtéž, f. 171r.
Tamtéž, f. 169r.
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 25, 19. května 1703.
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dosvědčit velká část obyvatel Boškova. Podobně Evina kmotra Anna Dömelová vypověděla, že po uplynutí šestinedělí (není uvedeno, které z žen
se tento stav týkal) šla se svou svěřenkyní šestkrát do kostela, ale Eva
nikdy na úplnou svatou mši nezůstala, nýbrž čekala před kostelem, dokud
z něj nevyšlo procesí modlících se lidí. Tři dny po skočení výslechového
zasedání bylo tělo prohlédnuto lazebníkem (Baader), jenž zaznamenal
jeho pružnost a také červenou skvrnu na zádech, po jejímž naříznutí se
objevila trocha krve.68 Hledání stigmatu představovalo charakteristický rys
čarodějnických procesů, který posloužil jako jeden z určujících důkazů
viny. Během výslechu Barbary Göttlicherové datovaného 28. února 1680,
jenž probíhal v rámci procesů ve Velkých Losinách, popsala dotazovaná
na nátlak inkvizitorů znamení, jež měla údajně vidět na svých druzích. Nejednalo se pouze o znaménka či bradavice, ale především o skvrny různých
barev a tvarů.69 V případě posmrtné magie dominovala vedle popsaných
ukazatelů především absence dekompozičních procesů. Při bližším studiu
zápisů z ohledání jednotlivých těl nicméně vyplývá, že se velmi často jednalo
pouze o částečnou zachovalost. Tkáň byla neporušená pouze v určitých
partiích a její „živost“ byla prezentována přítomností několika červených
skvrn. Stejně tomu bylo v případě Evy Jahnové, u níž se zarudlá skvrnka
objevila mezi již začernalou pokožkou.
Zatímco případy z Milotic a Libavé kopírovaly předešlé události
bez výrazných odchylek, ve Velkých Heralticích se objevil nový aspekt.
Farář Friedrich Schmidt informoval konzistoř o zemřelém muži Matthäusi
Koschinském, jehož tělo nevykazovalo známky ztuhnutí, a žádal o pokyny k dalšímu postupu.70 Tím byla narušena dosud majoritní převaha žen
v pozici obviněných. Tato data s sebou přináší otázky, proč právě ženy
tvořily většinu a jaký kolektiv představoval cílovou skupinu, proti níž byla
vznášena obvinění.71 Nelze opomenout misogynský přístup, projevující se již
od středověku s poukazem na slabost a emočnost ženského pohlaví, které
mělo být náchylnější ke spolku s ďáblem a praktikování magie. Na lavici
obžalovaných stanuly v uvedených případech nejčastěji ženy vysokého
věku, mnohdy ovdovělé, které zaujímaly spíše nevýznamné sociální postavení. Bez autority manžela představovaly snadnější terč útoku a bylo méně
pravděpodobné, že někdo vystoupí proti pohaně, jež ulpěla na jejich jméně.
Tento moment potvrzuje i další případ z roku 1708, kdy došlo k ohledání
podezřelé Rosiny Janové, ovdovělé staré ženy z Heroltovic.72
68
ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 224v−225r, 226v.
69
ZAO, pob. Olomouc, RA Žerotínů Bludov, inv. č. 574, kart. 55, f. 13r.
70
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 28, 20. března 1705.
71
R o w l a n d s , A.: Witchcraft, s. 449−450.
72
ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 231r. Tento stereotyp byl ve výjimečných případech narušen obviněním a zahájením procesu proti dotyčné bez ohledu na její
rodinné zázemí. Situace, kdy podezření z posmrtné magie vedoucí k porušení piety zemřelé
osoby a následné vyšetřování předurčovaly nejen potupné odstranění těla, ale současně
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Po událostech z let 1707 a 1708, jež zasáhly zmíněné Heroltovice
a Guntramovice, zaznamenávají prameny k roku 1714 po delší odmlce
případ v obci Arnoltice, kde se obdobná kauza odehrála již v roce 1703.
Nově se v podezření ocitla asi stoletá Marina Dahlerová. Přestože vedla
křesťanský život a nezabývala se pověrečnými praktikami, sousedé u ní
neviděli růženec a údajně byla nedbalá v modlitbě. Kvůli možnému výskytu
„nepřirozených znaků“ bylo učiněno rozhodnutí ponechat tělo několik dní
nepohřbené. Zmíněné znaky se projevily v podobě červeného zbarvení těla
včetně zabarvení nehtů během inspekce vedené farářem Antonem Frantzem
Oberspachem, jíž se zúčastnili také světští zástupci.73 Přesné datum smrti
nelze u Mariny určit, neboť nebyla pohřbena, ale z dopisu datovaného
16. září, v němž se hovoří o „před osmi dny zemřelé ženě“, lze usuzovat
na úmrtí okolo 8. září 1714. Její muž, v pořadí již druhý a výrazně mladší,
označený v matrice jako „chudý“ či „ubohý“ (armer Man), zemřel již v říjnu téhož roku ve věku 60 let.74 Ačkoliv první stížnost na noční nepokoje
pochází ze zmíněného dopisu z 16. září, samotný proces byl rozehrán až
dva týdny po Christophově smrti. 13. listopadu proběhl za asistence arnoltického rychtáře výslech očitých svědků nepokojů a již za tři dny směřovala
žádost o vyřešení této nepříjemné záležitosti k řádové kanceláři.75
V dubnu následujícího roku se musela vrchnost zabývat ve vsi dalšími
nepokoji, připisovanými starému muži jménem Hans Bahrlen. Jeho věk
nelze přesně určit, neboť kvůli podezřelým znakům nebylo tělo pohřbeno,
nicméně v záznamech se objevují rozdílné údaje 60 a 80 let. Kvůli fyzickým anomáliím odmítl tamní farář poskytnout Bahrlenovi církevní pohřeb
s doprovodnými obřady na posvátné půdě.76 Vyústění obou případů není
doloženo, nicméně v pozdějších letech Arnoltice mezi postiženými obcemi již nefigurovaly. Mezi poslední záznamy náležející do studovaného
časového úseku patří zpráva faráře z Jestřabí Johanna Josepha Graupnera
z roku 1715, v níž referoval konzistoři o úmrtí jistého žebráka v obci Dětřichov.77 Tato zmínka z druhé dekády 18. století uzavírá první vzedmutí
vlny posmrtné magie na moravskoslezském pomezí. Nová vlna hysterie
zasáhla oblast ve 20. a zejména 30. letech, kdy současně došlo k přesunu
centra k velkoheraltickému panství, které se stalo novým dějištěm procesů.

infámii, která ulpěla na rodině pozůstalého. Daný fakt názorně ilustruje případ z roku 1730.
Za původce nepokojů byla označena jinak počestná žena zahradníka Paula Langera Rosina.
Nedlouho po rozhodnutí vydat tělo ohni prodal její manžel nemovitost a z obce se pravděpodobně odstěhoval. ZAO, Velkostatek Velké Heraltice, sg. A 13−16, inv. č. 639, s. 794−795.
73
ZAO, ÚS ŘNR, inv. č. 1228, kart. 125, f. 5r−v.
74
ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, římskokatolická fara Rýžoviště, N, Z, O
1640−1717, sg. R X 2, inv. č. 7495, s. 541.
75
ZAO, ÚS ŘNR, inv. č. 1228, kart. 125, f. 7r, 13r.
76
Tamtéž, f. 2r, 11r−11v.
77
ZAO, pob. Olomouc, ACO, Protokoly zasedání konsistoře, kart. 43, 31. ledna 1715.
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Závěrem
Víra v nadpřirozenou moc zemřelých osob, jež se po smrti navracely
mezi své sousedy a způsobovaly jim četná soužení psychického i fyzického
rázu, měla v prostoru českých zemí těžiště v ohraničeném teritoriu severní
Moravy a Slezska. Společným jmenovatelem případů, které ve sledovaném
období let 1674−1715 vykrystalizovaly především na panství Bruntál
a Sovinec a ve vsích velkostatku Libavá, bylo především marginalizované
postavení jedince, který se ocitl v podezření. Z představených 20 případů
lze přímý odkaz na narušenou pověst daného člověka doložit celkem
osmkrát, z toho v pěti případech se objevila zmínka o výskytu posmrtné
magie v rodině inkriminovaného. Tato skutečnost často vedla k pozdržení
pohřbu s cílem vyčkat, zda se na těle objeví podezřelé znaky, v opačném
případě byly důvodem k zahájení vyšetřování hlášené noční nepokoje.
Studium problematiky v sobě zahrnuje rovněž otázku zastoupení
žen, které se během procesů objevily v pozici vyšetřovaných. Stará chudá
žena představovala snadný cíl ze dvou důvodů. V první řadě již neměla
oporu v osobě manžela a její pověst mohla být bez zpětné vazby narušena. Současně její věk mohl vést k podezření ze snahy pokusit se nahradit
nedostatek fyzických sil prostřednictvím magických úkonů či spolku s démonem, což podporovala snížená frekvence praktikování církevních úkonů.
Lyndal Roperová na základě studia případů čarodějnictví odehrávajících se
v 16. a 17. století na území Německa upozornila na důležitý aspekt útoku
vedeného proti plodným ženám, jež se mohly stát terčem ataku ze strany
těch, jež překročily hranici fertility.78
Poněkud nejasnou zůstává otázka spouštěcích momentů, které stály
u vzniku podezření či zahájení vyšetřování. Jan Bombera se pokoušel nalézt možné vysvětlení na pozadí sociální tragédie. V rámci studia událostí
na Libavsku v prvních třech desetiletích 18. století poukázal na časovou
shodu některých případů posmrtné magie a epidemií dětských nemocí.79
Na základě matriční analýzy, která byla provedena pro léta výskytu sledovaných případů a pro rok těmto incidentům předcházející, se však nastíněnou
teorii nepodařilo prokázat. Zatímco ve Frýdlantu zemřelo během roku 1674
celkem 19 osob, z toho 14 dětí, čímž byla výrazně převýšena křivka z předchozího roku zahrnující celkovou mortalitu 8 osob ve složení 3 dospělí
a 5 dětí, v další frýdlantské kauze z roku 1698 zemřely 4 osoby ve složení
3 dospělí a 1 dítě, což představovalo výrazné snížení oproti statistice z roku

78
R o p e r , L.: Witch Craze, s. 131, 135.
79
B o m b e r a , Jan: Posmrtná magie na Libavsku. In: Bezděčka, Josef − Zuber, Rudolf
− Bombera, Jan (edd.): Z dob prvních letů na koštěti. Moravský Beroun 2000, s. 38−55, zde
s. 53.
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1697, čítající 11 zemřelých v zastoupení 8 dospělých a 3 děti.80 Podobně
nejasné údaje podávají také data v dalších zasažených obcích.
Z klimatologického hlediska se incidenty odehrávaly v tzv. malé době
ledové (1619−1897), přičemž dvě studená intersekulární období zahrnující rozmezí let 1619−1679 a 1707−1771 byla oddělena výrazně teplým
obdobím 1698−1706. I přesto byl časový úsek vymezený léty 1698−1725
v našich zemích na malou dobu ledovou klimaticky i agrometeorologicky
nezvykle příznivý.81 Ačkoli velká část případů proběhla za poměrně kladných klimatických podmínek, lze na několika místech hovořit o korespondenci časových údajů mezi procesy a zhoršením povětrnostních vlivů. Roku
1674 byla tuhá zima bohatá na sníh, která trvala až do poloviny března.
Lijáky v květnu a červnu, doprovázené studeným létem, zřejmě zapříčinily
neúrodu obilovin a vína v roce 1679. Během krystalizace případu ve Velkrubech roku 1689, vyznačujícího se tuhou zimou trvající do počátku března,
vystřídalo teplotně podnormální a srážkově vyrovnané jaro průměrně teplé
deštivé léto. Vydatné srážky provázely také letní měsíce roku 1698, kdy byly
následovány povodněmi. Horké suché léto roku 1705, v němž kulminovaly
čtyři kauzy, narušil sníh, který napadl 25. června a na horách byl spojen
s vichřicí. Problematická byla zima na přelomu let 1706 a 1707, kdy začíná
studené období trvající do roku 1710. Roku 1715, kdy se odehrál poslední
případ ve studovaném období, došlo během ledna, února a v podzimním
období k výskytu několika vichřic, nicméně z agronomického hlediska byla
zaznamenána úroda ovoce.82
Rozsáhlé pole motivací, které zejména v klimatu sociálního napětí
tvořilo základ pro mnoho obvinění, tak znemožňuje stanovit jednotného
ukazatele.83 S větší jistotou lze vysledovat pouze momenty škodlivého
počínání zemřelých čarodějnic a čarodějů vedeného proti hospodářskému
profitu. Jejich agrese směřovala především proti kuru, koním a hovězímu
dobytku, tedy zvířectvu, jež představovalo důležitý prvek venkovského
hospodářství a obživy. Tento moment inklinuje k hledání prvků, které
se podílely na formování konceptu posmrtné magie. Nejen interference
s folklorní postavou mory či Alpa tísnící své oběti ve spánku, ale rovněž
víra v čarodějnictví zřejmě přispěly ke svébytnému rysu moravskoslezského modelu. Stejně jako během těchto procesů byla sestavena komise, jež
přistoupila k výslechu očitých svědků nočních nepokojů a následnému
hledání anomálií, které by potvrdily nebo vyvrátily vznesené obavy. Soubor výslechových otázek nelze použít jako primární zdroj pro komparaci,
80
ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, římskokatolická fara Břidličná, N, Z, O
1657−1848, sg. R V 2, inv. č. 7442, s. 165−167, 189−191.
81
S v o b o d a , Jiří – V a š k ů , Zdeněk – C í l e k , Václav: Velká kniha
o klimatu zemí Koruny české. Praha 2003, s. 323.
82
Tamtéž, s. 352−353, 355, 359, 361, 367−368.
83
Více B e h r i n g e r , W.: Witchcraft Persecution, s. 412.
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neboť osoba podezřelá z posmrtné magie nemohla být podrobena výslechu, který byl proto zaměřen na přímé svědky ataku. I přes tento limit
lze vypozorovat podobnou typologii výslechu, v němž hrály roli otázky
na křesťanský život podezřelého, stejně jako potřeba přísežně stvrdit výpověď a dosvědčit, že nebyla uvedena z důvodu narušených vztahů mezi
vypovídajícím a obviněným.84
Podobně zkoumání těla obviněného jedince bylo vedeno za účelem odhalit případné indicie. Zatímco u čarodějnických procesů bylo
toto Kennzeichen vnímáno jako znamení, jímž si měl ďábel označit své
stoupence, v případě posmrtné magie představoval nedokonalý rozklad
těla doprovázený flexibilitou končetin a červenými skvrnami důkaz nadpřirozeného zásahu, neboť tělo po smrti běžně podléhalo dekompozici.
Přímou souvislost mezi studovanými jevy dokládá dopis olomouckého
biskupa Karla z Liechtensteina-Kastelkornu z roku 1679, v němž pisatel
doporučoval hledat nejen tyto znaky, ale také shromáždit informace o životě podezřelé ženy, které by nasvědčovaly možnosti paktu s démonem.
Tento fakt přispěl ke zformování obrazu posmrtného čaroděje, proti němuž
bylo třeba postupovat stejnými prostředky jako proti živým příslušníkům
čarodějnické skupiny.
Na základě těchto informací lze sestavit základní schéma, jež může
být aplikováno na uvedené případy. V důsledku vypuknutí nočních
nepokojů, jež obyvatelstvo vztahovalo k určité nedávno zemřelé osobě,
byli informováni rychtář či farář postižené obce, kteří stížnost postoupili
vrchnosti a olomoucké konzistoři, která již od 17. století vystupovala při
řešení studovaných incidentů jako hlavní autorita. Jejím prostřednictvím
byl vyšetřováním pověřen děkan, jenž ve spolupráci s farářem postižené
obce a popřípadě světskými zástupci přistoupil k výslechu svědků. Před
zahájením slyšení či po jeho skončení proběhlo ohledání těla. Pokud
byly shledány nápadné anomálie, přistoupilo duchovenstvo k vydání těla
sekulární moci. Následné vykonání exekuce představovalo finální akt, který
celý případ završil.85

84
Např. Barbara Göttlicherová, obviněná během losinských procesů, byla roku 1680
dotazována, zda může a chce žít a zemřít na tom, že řekla čistou pravdu a její slova nepramenila z nenávisti, závisti či hněvu za účelem uškodit. ZAO, pob. Olomouc, RA Žerotínů
Bludov, inv. č. 574, kart. 55, f. 79r. Stejně tak v souboru výslechových otázek zaznamenaných
k případům posmrtné magie ve Frýdlantu z let 1698 a 1700 se vyskytl dotaz, zda dotazovaný
žil s podezřelou osobou v přátelství či nepřátelství. Vypovídající Martin Zoch navíc v závěru
své výpovědi uvedl, že na pravdivosti své výpovědi „žít a zemřít chce“ (worauf er leben, und
sterben wolle). ZAO, pob. Olomouc, ACO, sg. C13, kart. 2278, f. 213v.
85
Shodný model zachytil také Karel Ferdinand Schertz. Ve druhém bodě svého pojednání
zmínil běžnou praxi, kdy farář uvědomoval ordináře a zahajoval šetření nahlášeného incidentu.
Na základě konsistorního dekretu následovalo odstranění podezřelého těla ze hřbitova a jeho
předání světské moci, která prostřednictvím kata přistoupila ke spálení ostatků na hranici
dvou obcí. S c h e r t z , C. F.: Juridicum, bod druhý, nečíslováno.
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Die ersten Fälle postmortalen Magie in Nordmähren
und in Schlesien
Thema der hier vorgelegten Studie ist die Problematik der postmortalen Magie. Auf
dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik kam es zu einer Häufung von Zwischenfällen im Grenzgebiet zwischen Nordmähren und Schlesien. Nach vereinzelten früheren
Erscheinungen lässt sich eine Zunahme dieses Phänomens in den siebziger Jahren des
17. Jahrhunderts beobachten, als die postmortale Magie kontinuierlicher vorkam. In den
ersten beiden Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums 1674–1715 lassen sich gleichzeitig
verlaufende Hexenprozesse feststellen, die im zeitlichen Kontext die Herrschaften Groß
Ullersdorf (Velké Losiny) und Mährisch Schönberg (Šumperk) erfassten. Der Hexenglaube
übte, zusammen mit weiteren folkloristischen Figuren, einen Einfluss auf die Ausformung des
mährisch-schlesischen Modells des Magiers aus, das bis zum Eingreifen der Regierungskreise
in den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts unverändert blieb. Im Betrachtungszeitraum
gehörten zu den am stärksten betroffenen Gebieten die Dominien des Deutschen Ordens in
Freudenstadt (Bruntál) und Eulenberg (Sovinec) sowie das unweit davon gelegene Liebau
(Libavsko). Unter den Verdächtigten befanden sich am häufigsten alte verwitwete Frauen,
die die Gemeinde bereits zu deren Lebzeiten bin Verdacht hatte, vor allem wegen auffälligen
Verhaltens bzw. des Vorkommens der postmortalen Magie in der Familie. Die nächtlichen,
einer vermeintlich postmortalen Magie zugeschriebenen Unruhen zeichneten sich durch eine
relativ feste Struktur aus. Zeugen, die im verlaufe der Untersuchungen der Fälle aussagten,
verwiesen auf einen straken Brustdruck, nicht selten begleitet von einer Attacke auf weitere
Personen im Haushalt bzw. die zur wirtschaftlichen Nutzung gehaltenen Haustiere. Das
Interesse der einzelnen Akteure spielte sich auf vier Stufen ab, die durch die Bevölkerung
der betroffenen Dörfer, die Gemeindeverwaltung und den dazugehörigen Klerus, die Obrigkeit bzw. ihrer Verwalter und das Olmützer Konsistorium repräsentiert wurden. In deren
Kompetenz fiel die Zustimmung zu einer Exhumierung des verdächtigten Körpers, an dem
auffällige Anomalien wie das Fehlen einer postmortalen Dekomposition bzw. die Flexibilität
der Extremitäten gesucht wurden, deren Entdeckung in den meisten Fällen zu einer Übergabe
des Leichnams an die weltliche Gewalt und zur Vollstreckung einer Exekution führte, die
die finale Lösung des Falls bildete.
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Michael Viktořík
Z „bojů o radnice“ moravských měst
Volby do obecních výborů v Litovli na konci
19. století∗

On the ‘struggles for the town halls’ of the Moravian towns
The elections into the communal committees in Litovel at the end of the 19th century
The study focuses on the process of ethnicity development of the Moravian towns before
the year 1914 highlighting the case of Litovel. As in many other Moravian towns, also in
Litovel of the second half of the 19th century the Czech activists tried to achieve a greater
representation in the local government, which was for a long time in the hands of German
speakers. This effort was accompanied by a charged election struggles, which culminated
in Litovel at the end of the 19th century. The presented study focuses on the strategy of
the local Czech activists, which led to the ‘conquest’ of the Litovel town hall in 1899.
Key words: Litovel, communal elections, self-government, ‘struggle for the town halls’,
poll strategy

Předkládaná studie je věnována procesu národnostního vývoje moravských měst před první světovou válkou, a to na příkladu Litovle. Stejně
jako v mnoha dalších moravských městech (např. v Prostějově, Uherském
Hradišti či Kroměříži) byl také v Litovli ve druhé polovině 19. století patrný
proces, v rámci kterého usilovali čeští aktivisté o výraznější podíl na zastoupení v obecní samosprávě, jež byla dlouhodobě v rukou německojazyčných
osob (nezřídka v rozporu s etnickým složením municipality). Toto úsilí
pak bylo doprovázeno vypjatými volebními boji, které v případě Litovle
kulminovaly na samém sklonku 19. století. V předkládané studii se budeme
zabývat zejména taktikou českých lokálních aktivistů vedoucí k „dobytí“
litovelské radnice v roce 1899 i snahou o její udržení v předválečném
období. Smyslem tohoto článku není a priori podávat úzce regionálně
zaměřený výklad, ale pomocí příkladové studie nahlédnout na používané
prostředky a postupy ve volbách do obecních zastupitelstev, které byly
používány i v mnoha dalších (nejen) moravských městech.1
* * *

1

∗
Studie vznikla v rámci projektu FPVČ 2014/31 Město na střední Moravě v 19. století.
Komparace Litovle, Šternberka a Uničova. Fond pro podporu vědecké činnosti, FF UP v Olomouc, 2014–2016.
1
Taktika používaná ve volebních bojích v Litovli není ojedinělá a byla už dříve apliko-

Časopis Matice moravské 134/2015
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Po zrušení poddanského svazku a patrimoniální správy byla vytvořena nová organizace vnitřního života obcí. U lokalit, mezi něž patřila
Litovel, přestali od roku 1850 řídit obecní záležitosti jmenovaní úředníci
magistrátu a nahradili je v obecních volbách zvolení zástupci, kteří tvořili
obecní výbor. Z jeho středu pak bylo voleno představenstvo obce, jež se
skládalo z radních a starosty (od roku 1864 se používal pro obecní výbor
a představenstvo obce souhrnný název obecní zastupitelstvo). Mezi hlavní
pravomoci zvolených členů samosprávy (v rámci tzv. samostatné působnosti
obcí) patřilo především spravování obecního majetku, vyřizování záležitostí
vztahujících se k obecnímu svazku (například udílení domovského práva
a čestného občanství) nebo zajištění bezpečnosti v obci.2
Legislativně byla nová organizace fungování obcí na Moravě upravena
provizorním obecním zřízením z roku 1849 a především pak obecním zákonem z roku 1864.3 Obě výše uvedená legislativní opatření stanovovala, kdo
má právo volit a být volen, určovala podobu obecních orgánů a v neposlední
řadě upravovala procesní záležitosti spojené s realizací obecních voleb.4
Kdo z obyvatel se mohl účastnit obecních voleb? Byli to muži nad
24 let, kteří byli rakouskými státními občany a v obci platili přímou daň
(z nemovitosti, živnosti nebo z příjmu), a to nejméně ve výši jednoho
zlatého. Od 60. let 19. století mohly v obcích volit i právnické osoby. Kromě těchto dvou skupin se voleb účastnili i tzv. honorační voliči, a to bez
ohledu na to, zda platili daně. Jednalo se o čestné občany, státní a zemské
úředníky, duchovní, důstojníky, učitele a osoby s akademickým titulem
z rakouských univerzit. Některé ženy a nezletilé osoby se rovněž mohly
vána jinde. Předáci litovelských Čechů převzali mnohé volební praktiky od prostějovských
Čechů, kteří je úspěšně použili v „boji o prostějovskou radnici“ na počátku 90. let 19. století.
Podrobněji k této problematice: M a r e k , Pavel: Prostějov v moravské politice na přelomu
19. a 20. století. K problematice souvislostí bojů o český Prostějov v letech 1890–1892 s česko-německými smiřovačkami a moravským paktem z roku 1905. In: Národnostní problémy v historii
měst. Prostějov 1993, s. 18.
2
J a n á k , Jan – H l e d í k o v á , Zdeňka – D o b e š , Jan: Dějiny správy
v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2005, s. 302. Zde jsou podrobně osvětleny
i povinnosti, které musely obce plnit ze zákona (v oblasti tzv. přenesené působnosti obcí).
3
Prozatímní obecní zákon ze 17. března 1849 (Provisorisches Gemeindegesetz) byl
publikován v Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Oesterreich.
Jahrgang 1849. Wien 1850, s. 203–222. Další úpravu organizace fungování obcí přinesl říšský
zákon z 5. března 1862, na základě kterého jednotlivé zemské sněmy vypracovaly předlohy
obecního zřízení. V případě Litovle a dalších moravských měst upravoval obecní záležitosti
od roku 1864 zemský zákon pro Moravu č. 4 z 15. března 1864. Tento zákon byl publikován
v Zákonech a nařízeních zemských pro Markrabství moravské. Ročník 1864. Brno 1865, s. 5–40.
4
Problematika konstituování a činnosti obecní samosprávy se v současnosti těší pozornosti historiků, o čemž svědčí i množství studijní literatury. Z celé řady jmenujme alespoň:
Č o p í k , Jan: Proměny a kontinuita české komunální politiky. Územní samospráva v nové
době (1850–2010). Díl I – do roku 1945. Praha 2014; F a s o r a , Lukáš: Svobodný občan
ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914. Brno 2007; K l a d i w a , Pavel – P o k l u d o v á , Andrea – K a f k o v á , Renata: Lesk a bída
obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl II/1. Muži z radnice. Ostrava 2008.
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zúčastnit obecních voleb, ale pouze skrze zplnomocněnce.5 Jak je tedy
patrné, takto nastavený volební systém jednoznačně zvýhodňoval majetné
příslušníky obce a současně vylučoval z participace na obecních volbách
značnou část obyvatel.
Jména těch, kteří splňovali výše uvedená kritéria, byla zveřejněna
před každými obecními volbami v tzv. voličském seznamu, který připravilo obecní představenstvo. V momentě, kdy byl sestaven jmenný seznam
daňových poplatníků, byl proveden součet všech přímých odvedených
daní ve městě. Následně se seznam daňových plátců seřazených od největšího po nejmenšího rozdělil zhruba na třetiny. Každý volební sbor měl
reprezentovat třetinu odvedených daní v obci a volit třetinu zastupitelů
v obecním výboru. V důsledku uplatňování tohoto pravidla docházelo
k velkým rozdílům v počtu voličů zařazených do jednotlivých sborů. Nejméně jich bylo v prvním voličském sboru a nejvíce vždy ve sboru třetím.
V národnostně smíšených lokalitách, mezi něž patřila i Litovel, pak nerovné
rozdělení voličů do tří sborů znevýhodňovalo početnější, i když méně
daňově výkonné českojazyčné příslušníky obce.6 Tato skutečnost spolu
s dalšími úskalími, které přinášela technická stránka provedení voleb, pak
sehrávala klíčovou roli v eskalaci napětí mezi litovelskými nacionálními
aktivisty v poslední třetině 19. století.
Pokud nebyl proti vyloženému voličskému seznamu vznesen protest (tzv. reklamace), následovalo vyhlášení termínu voleb a představení
navržených kandidátů. Vlastní obecní volby pak probíhaly v několika
dnech. Aby nemohl být nikdo zvolen dvakrát, probíhala volba postupně
od třetího po první sbor. Volba byla veřejná a probíhala ústně. Například
v Litovli byl v letech 1864 až 1886 volen 24členný obecní výbor. Každý
z voličů tedy vyjmenoval osm kandidátů (+ čtyři náhradníky), kterým
chtěl dát hlas za svůj volební sbor. Do obecního výboru byl za příslušný
volební sbor zvolen ten občan, jehož jméno při volbě zaznělo nejčastěji.
Až na několik výjimek, které stanovil zákon, musel zvolený svůj mandát
přijmout. Na ustavující schůzi nově zvoleného obecního výboru byli následně zvoleni radní a starosta. Pokud byly v obci klidné a stabilní poměry,
byla dodržována tříletá délka funkčního období obecních výborů a volby
v obci se vyznačovaly relativně nízkou volební účastí. V Litovli tomu tak
bylo až do obecních voleb 1879. V důsledku stížností, které byly podány
bezprostředně po uskutečnění těchto voleb představiteli „české strany“
a které byly vyřizovány u místního okresního hejtmanství a brněnského
místodržitelství několik měsíců, zůstal ve funkci až do května 1880 starý
obecní výbor. Tím byla poprvé narušena kontinuita tříletého funkčního
5
Podrobněji k této problematice viz např. Č o p í k , J.: Proměny, s. 28–32.
6
M a l í ř , Jiří: Obecní samospráva a národnostní problematika na Moravě před r. 1914.
Deset poznámek k „boji o radnice“ moravských měst. In: Národnostní problémy v historii měst.
Prostějov 1993, s. 75–87.
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období litovelských zastupitelstev a rovněž došlo k posunu dalších obecních voleb až na rok 1883.
„Obrovský konfliktní potenciál“ představovala technická stránka realizace obecních voleb.7 Při provádění voleb totiž docházelo k celé řadě
neúmyslných i cílených pochybení, která se často stávala předmětem
reklamačního řízení.8 Při sestavování voličských seznamů byli někteří
voliči opomíjeni, jiní byli špatně zařazeni do volebního sboru, nezřídka
byla zkomolena jejich jména. Se soupisy voličů i daňovými soupisy bylo
manipulováno, často byl představenými obce zneužíván institut čestného
občanství.9 Zejména v etnicky smíšených městech pak docházelo před
obecními volbami k silnému nátlaku na voliče v ekonomicky závislém
postavení, k vytváření nových voličů (přepisováním domů a pozemků)
i k rozsáhlým machinacím s uplatňováním plných mocí.10
Systémové nedostatky v provádění voleb představovaly značnou třecí
plochu mezi politickými zástupci, kteří se hlásili k českému a německému
táboru. Zpočátku jich využívali (zneužívali) především němečtí představitelé obecních samospráv, kteří „…byli lépe zasvěceni do daňových poměrů
v obci, vypisování voleb, zařazování voličů do jednotlivých voličských sborů,
jmenování čestných občanů apod.“.11 Postupně se však s volebními mechanismy seznamovali také čeští aktivisté, kteří začali volební „nástroje“ i mezery
v systému používat ve volebních bojích.12
Obecní volby v Litovli v 80. letech 19. století
Od zavedení obecní samosprávy v roce 1850 byla Litovel v rukou německých zastupitelů, kteří ji považovali za „německou oázu uprostřed českého
venkova“.13 Většina litovelských Čechů byla k obecním záležitostem (včetně
7
K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. – K a f k o v á , R.: Lesk, s. 60–65.
8
Reklamace byly podávány proti vyloženým voličským seznamům a proti vlastnímu
průběhu voleb. Do doby jejich vyřízení zůstával ve funkci stávající obecní výbor.
9
Čestné občanství uděloval obecní výbor významným osobnostem veřejného života
anebo mužům, kteří se zasloužili o danou obec. Podrobněji viz Ottův slovník naučný. Díl 6.
Praha 1893, s. 666.
10
K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. – K a f k o v á , R.: Lesk, s. 64–65.
„Volební právo muselo být ve volbách vykonáváno osobně, v případě vdaných žen s volebním právem
jen prostřednictvím manžela a svobodných žen či vdov jen prostřednictvím zplnomocněnce. Plnou
mocí měly dále právo volit osoby, které v obci vlastnily nemovitost, ale bydlely jinde, a dále jedinci,
kteří byli v době voleb v obci nepřítomni z důvodu výkonu záležitostí obecních či veřejných. Mezi
soupeřícími tábory se bojovalo zejména o plné moci ženských voliček…“ Volič tedy neodevzdával
svůj hlas, ale de facto plnou mocí delegoval hlas na zplnomocněnce, který volil za něj.
11
M a l í ř , J.: Obecní samospráva, s. 79.
12
Současná odborná literatura (např. K l a d i w a , P. – P o k l u d o v á , A. –
K a f k o v á , R.: Lesk, s. 59) se shoduje na tom, že „…volební boje je třeba primárně nahlížet
jako výraz boje o moc, k čemuž se až sekundárně v národnostně smíšených municipalitách přidával
národnostní kontext – ale i ten se aktivizoval skrze boj o moc“.
13
K u x , Johann: Der Fall von Littau. Olomouc 1899, s. 3.
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voleb) dlouhodobě zcela lhostejná. Výjimku tvoří pouze úzká skupina české
inteligence vedená litovelským advokátem Františkem Panovským, která
se začala formovat v průběhu 70. let 19. století. Tato skupina však přistupovala k organizaci národního života značně nesystematicky a nejednotně.
Do obecních voleb pak Češi vstupovali bez pevnější organizace a s absencí
orientace v praktických otázkách spojených s přípravou a průběhem voleb.
Není se tedy čemu divit, že ani na sklonku 70. let nedosáhli litovelští Češi
v obecních volbách žádného úspěchu.14
Od 80. let 19. století měly litovelské obecní volby odlišný průběh
od předcházejících období, což úzce souvisí s narůstající nacionalizací litovelské společnosti. V širších řadách litovelských Čechů, kteří se začali efektivněji organizovat a také vymezovat vůči stávajícímu statu quo ve městě, byl
stále více patrný zájem o věci veřejné, včetně volební problematiky. Tento
jev však nesouvisí pouze s interním vývojem v Litovli, ale odráží celkové
změny v národnostních a politických poměrech v Rakousko-Uhersku. Vtažení litovelských Čechů do veřejného života pak výrazně napomohly nejen
místní spolky (zejména Sokol, měšťanská beseda a Neklan), ale především
aktivity nově příchozích příslušníků vzdělaných vrstev, kteří postupně
vytlačovali (popř. doplňovali) tradiční zástupce starého středního stavu
a hlavně vnášeli do lokálního prostředí nacionální ideologii. Pro Litovel
byla v tomto ohledu zcela klíčová osobnost účetního Vácslava Sochy,15
který se do Litovle přistěhoval z Prahy v roce 1881.
Ve městě se v průběhu 80. letech začaly výrazně měnit dosavadní
pořádky a stávající představitelé obecní samosprávy museli na novou
situaci reagovat. Právě v tomto období byl zahájen proces nacionalizace
obecní samosprávy a národnostní faktor začal sehrávat klíčovou úlohu
v obecních volbách.
První obecní volby v této dekádě se konaly v listopadu 1883. Vedení
města si bylo jisto, že své pozice uhájí a že z voleb vzejde obecní výbor,
který bude pokračovat v dosavadním způsobu vedení městské samosprávy.
Němečtí měšťané nepochybovali, že bude dosaženo volebního vítězství
ve všech třech volebních sborech. Představení Litovle se totiž mohli opřít
o disciplinovanou a dobře organizovanou voličskou základnu a jak bylo
14
Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3,
kart. 7. V 70. letech 19. století se představitelé české inteligence snažili posílit pozice v obecním
výboru a nástrojem k tomu jim mělo být ovládnutí třetího volebního sboru. Motivem této
aktivity bylo mocenské soupeření na půdě obecního výboru, ale i snaha o prosazení lokálních
a hospodářských zájmů ze strany jednotlivců. Národnostní hledisko zde nesehrávalo žádnou
úlohu.
15
K osobě Vácslava Sochy blíže K r e j č í , Jaroslava: Boj o českou Litovel 1881–1914.
Vácslav Socha a jeho úloha v dějinách města. Magisterská diplomová práce na Katedře historie
FF UP. Olomouc 2011. Vácslav Socha (1851–1937) pracoval v Litovli jako účetní v rolnickém
akciovém cukrovaru. Od počátku svého pobytu ve městě se výrazně angažoval v procesu národní emancipace místních Čechů. Stal se vůdčí osobností českého národního života v Litovli
a také jejím prvním českým starostou (1900–1914).
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nastíněno v úvodní kapitole, ovládali mechanismy spojené s přípravou
obecních voleb. Litovelští Němci před volbami efektivně používali institutu
plných mocí a bylo-li třeba, vyvíjeli i ekonomický nátlak na voliče.16
Představitelé české strany vstupovali do podzimních voleb roku 1883
vnitřně rozpolceni, bez klíčového know-how a v neposlední řadě bez širší
podpory obyvatelstva. U většiny litovelských Čechů nadále převládala
nechuť účastnit se voleb, neboť stejně neviděli žádnou možnost něco
ovlivnit. Přestože se k volbám 1883 nedochovaly téměř žádné písemnosti,
víme o jejich průběhu relativně dost. Těchto voleb se totiž poprvé účastnil
Vácslav Socha a zanechal o nich svědectví ve svých pamětech.17
V. Socha se ihned po svém příchodu do Litovle začal zajímat o místní
poměry a rychle rozkryl základní problémy města, jež považoval za „národnostně zanedbané“. Stranou jeho zájmu nezůstala ani volební problematika,
v níž viděl velký potenciál pro změnu stávajících pořádků. Analyzoval
průběh posledních obecních voleb a bedlivě sledoval praktiky používané
ve volbách následujících. V. Socha zjistil, že představitelé českého tábora
(F. Panovský, A. Janda, J. Honal, J. Knapp) neměli žádný přehled o počtu
českých voličů, resp. nedisponovali žádným soupisem českých daňových
poplatníků, a nebyli ani s to kontrolovat před volbou předložené voličské
seznamy.18 Chyběly tedy jakékoliv podkladové materiály, na nichž se dala
postavit volební strategie. Vůdčí osobnosti českého tábora se omezovaly
pouze na agitaci mezi litovelskými Čechy a pro české kandidáty se snažily
získat více hlasů prostřednictvím plných mocí. Kvůli konfliktům mezi těmito osobnostmi,19 které ve skutečnosti upřednostňovaly vlastní cíle před
proklamovaným národním zájmem, byla česká strana odsouzena v obecních volbách 1883 předem k neúspěchu. Za chybu lze považovat i to, že
16
V Litovelských novinách (např. v čísle 7 ze 14. dubna 1899) byly tyto praktiky často
komentovány následujícím způsobem: „Jakmile se vědělo, že se česká strana volby zúčastní, napjali odrodilci všecky své síly, vynutili si plné moci od chudých českých žen a přivedli k volebnímu
osudí všecky od města odvislé lidi – a tak vždycky vítězívali až do roku 1896, kdy už tyto praktiky
nestačily na udolání českých voličů…“
17
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 1, 2, 7 a 8.
18
Ve volbách 1883 se jasně ukázalo, jak je důležité orientovat se v principech sestavování
voličských listin. Jednou z příčin debaklu české strany ve volbách 1883 bylo i to, že mnoho
českých voličů, kteří mohli a chtěli volit, nevolilo. V připravených volebních seznamech totiž
byla zkomolena jejich jména. Při veřejné volbě pak potenciální volič nereagoval na vyvolané
jméno, neboť si myslel, že se jedná o někoho jiného. Ke zkomolení jmen docházelo i u mnoha
voličů, kteří měli být ve volbě zastupováni. Tímto jednoduchým způsobem tedy byl eliminován
dostatek potenciálních českých hlasů (Litovelské noviny, č. 7, 14. duben 1899).
19
Zvláště silně tyto spory rezonovaly na stránkách Našince (např. č. 145, 12. prosince
1883), kde byl za hlavního viníka neúspěchu ve volbách 1883 označen F. Panovský. Bylo
mu vyčítáno, že se sám pasoval do role vůdce litovelských Čechů a že se snažil utilitaristicky
zalíbit české veřejnosti, zatímco sledoval své čistě osobní zájmy. F. Panovský pak veškerou
vinu za volební debakl přisuzoval předsedovi rolnického akciového cukrovaru a současně
předsedovi Měšťanské besedy J. Knappovi, který měl provádět mnoho nekoordinovaných
a situaci vyhrocujících opatření (např. očerňování německé strany v tisku apod.).
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bylo rezignováno na pokus o ovládnutí třetího volebního sboru a veškerá
pozornost byla ze strany Čechů soustředěna na sbor druhý.20
Obecní volby v roce 1883 tedy znamenaly pro českou stranu debakl. Vácslav Socha považoval volební výsledek za „první nešikovný náraz
a za ostudu“. Odsuzoval dosavadní praktiky českých předáků a nabádal
k celkové změně přístupu k obecním volbám.21 Sám se pak s nejbližšími
spolupracovníky chopil iniciativy a od roku 1884 začal sbírat podklady
pro sestavení soupisů obyvatelstva (včetně soupisu živnostníků a majitelů
realit) a jejich daňové poplatnosti. Jeho hlavním cílem bylo disponovat
před volbami 1886 vlastním seznamem voličů, který by umožnil srovnání
s oficiálně předloženými voličskými listinami. Přestože byla práce na těchto
soupisech obtížná a postupovala pomalu (přístup k některým dokumentům
byl Sochovi odepřen), Socha rozšiřoval okruh svých spolupracovníků a získával podporu dalších národně uvědomělých Čechů v Litovli. Zvláště mu
v tomto pomohl MUDr. J. Smyčka, kterému se podařilo ve funkci starosty
Sokola sjednotit všechny české spolky ve městě.
Před listopadovými obecními volbami roku 1886 již V. Socha disponoval orientačními soupisy daňových poplatníků v Litovli. Získané údaje
podpořily jeho dosavadní předpoklad, že reálná cesta k získání míst pro
české zastupitele v obecním výboru vede výhradně přes třetí volební sbor.
Socha byl realistou a byl si dobře vědom stávajících poměrů ve městě.
Z tohoto důvodu považoval podzimní volby roku 1886 pouze za testovací
volby. Jejich výsledek měl jednoznačně ukázat rozložení sil uvnitř voličské
základny a také podpořit jeho úvahy o vhodné volební strategii, které se
prozatím nesetkávaly s širší podporou.22
Vzhledem k nárůstu počtu oprávněných voličů v Litovli (celkem 627
voličských hlasů) se v roce 1886 volil 30členný obecní výbor a 15 náhradníků.23 Z jeho středu pak bylo voleno obecní představenstvo, které tvořili
starosta F. Popp a čtyři radní (F. Kucharz, Š. Wedra, J. Wozak a B. Paul).24
Před obecními volbami byl vyložen soupis voličů, na který reagovala
česká strana pouze několika reklamacemi. Vácslav Socha sice měl rámcový
přehled o daňové poplatnosti litovelských obyvatel, ale nedisponoval podrobnými informacemi, které by mu dovolily proti voličskému seznamu
rázněji zasáhnout. Následně litovelští Němci a Češi předložili své kandi20
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7. V. Socha považoval orientaci
na druhý volební sbor za velkou chybu. Uvědomoval si totiž, že ovládnutím třetího sboru by
Češi získali mnohem lepší výchozí pozici pro následná vyjednávání. Vzhledem k hospodářské
síle (resp. slabosti) českého obyvatelstva Litovle bylo také jasné, že nejvíce českých voličů
bude příslušet právě do třetího volebního sboru.
21
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7.
22
Litovelské noviny, č. 7 a 8, 14. a 29. duben 1899.
23
K vývoji počtu členů obecních výborů v Litovli viz přílohu č. 1.
24
SOkA Olomouc, Archiv města Litovle (dále AML), kart. 953. Dále tamtéž, AML, Protokoly zasedání obecních výborů, inv. č. 337 a 338. V Litovli byli voleni v letech 1850–1886
tři radní, v letech 1886 až 1910 čtyři radní a od roku 1910 pět radních.
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dátní listiny. Mnoho Čechů si však v této době ještě nedokázalo představit
kandidátní listinu bez některých Němců, mezi něž patřili například starosta
Franz Popp a jeho čtyři radní.25 Proč? Svou úlohu sehrával tradiční přístup
k sestavování kandidátek, obliba těchto osobností a v neposlední řadě
přetrvávající nejednota a nedostatečná organizovanost českého tábora.
Socha věděl, že kdyby se otevřeně postavil proti umístění Němců na české
kandidátce, ztratil by podporu mnoha Čechů, nemluvě ani o tom, že by
mnozí z nich k volbám vůbec nepřišli.
Vácslav Socha považoval celkový výsledek obecních voleb 1886
za uspokojivý a zcela potvrzující jeho předpoklady. Ukázalo se totiž, že
existuje reálná šance na prosazení českých kandidátů i v rámci třetího
volebního sboru. Z českých kandidátů se sice v rámci tohoto sboru nikdo
neprosadil (kromě společného kandidáta obou národních stran F. Poppa),
ovšem k tomu, aby byl výsledek opačný, už mnoho nechybělo.26 Disciplinovaní němečtí voliči volili své kandidáty. Čeští voliči pak tvořili vnitřně
nekonzistentní skupinu. Část z nich byla k veřejným záležitostem (včetně
obecních voleb) nadále lhostejná. U jiných sehrávalo svou roli rozladění
z konfliktů mezi českými předáky, ale i zatíženost různými předsudky. Socha
považoval za klíčové tyto nedostatky do příštích voleb odstranit, stmelit
českou stranu a zaměřit se rovněž na třetí silnou voličskou skupinu, kterou
v Litovli představovali občané s českými kořeny, hlásící se však k německé
obcovací řeči, ale i měšťané, u nichž se nevědělo, jaké jsou jejich volební
preference. Socha předpokládal, že bude-li česká strana vnitřně jednotná
a bude-li se moci opřít o české spolky, klíčové české hospodářské instituce
(občanská záložna, rolnický cukrovar) i o stále sílící vrstvu českých učitelů
a úředníků ve městě, získá mnoho hlasů i z této skupiny. To, že nebyli
zvoleni čeští kandidáti do třetího sboru už v roce 1886, bylo tedy způsobeno pasivním přístupem některých českých voličů a nízkou podporou ze
strany národně nevyhraněných nebo s německou radnicí sympatizujících
voličů českého původu.27
Zatímco litovelské Čechy výsledek obecních voleb 1886 povzbudil,
v očích německých zastupitelů představoval nebezpečný trend. Změna
nálady i aktivizace obyvatelstva je patrná i ze soudobých periodik. Krátce
po volbách se totiž na stránkách Našince a Mährisches Tagblatt28 začaly
objevovat ostré nacionálně laděné výpady, s nimiž jsme se do té doby
25
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7.
26
Litovelské noviny, č. 8, 29. duben 1899. V prvním a druhém volebním sboru neměli
čeští kandidáti žádnou šanci být zvoleni. Ve třetím sboru se ze 492 voličských hlasů účastnilo voleb 302. Nejmenší počet hlasů, který obdržel německý kandidát zvolený do obecního
výboru, činil 178. V porovnání s tím „nejúspěšnější“ nezvolený český kandidát jich získal
117. Jak je tedy patrné, rozdíl byl 61 hlasů.
27
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7.
28
Našinec, č. 150 a č. 151, 19. prosince a 22. prosince 1886. Dále Mährisches Tagblatt,
č. 282, 10. prosince 1886.
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v takové míře nesetkávali. Český tisk například napadal německé výroky o tom, že je Litovel německým městem, a seznamoval české čtenáře
s amorálními prostředky, které německá strana v předvolební kampani
používala (uplácení, zapojení tzv. „přespolních“ a společníků obce29 apod.).
V německém tisku, kde byly všechny ataky české strany dementovány, pak
byly akcentovány především nepřátelské metody Čechů, kteří se neštítili
rozesílat po městě výhrůžné dopisy.
O obecních volbách 1886 se intenzivně diskutovalo a širší veřejnost
se začala zajímat i o jejich technickou stránku, čímž se zvyšoval potenciální
počet „vyškolených voličů“. Čím více Čechů se pak seznamovalo s volebními
mechanismy, tím více se radikalizoval jejich postoj vůči německé samosprávě, resp. proti dosavadní praxi v přípravě a provádění voleb. Z českého
tábora bylo stále více slyšet požadavky na větší zastoupení v obecním výboru, které by odpovídalo daňové poplatnosti českého obyvatelstva, a rovněž
všestrannou kritiku činnosti místní samosprávy, jež kromě neefektivního
hospodaření měla potlačovat hospodářské a kulturní aktivity místních
Čechů. Po volbách 1886 byla také narůstající aktivita českého obyvatelstva
Litovle stále více podporována okolním venkovem, kde se konala celá řada
oslav a manifestací české síly a jednoty.30
Stejně jako v mnoha dalších národnostně smíšených městech českomoravského prostoru docházelo i v Litovli od druhé poloviny 80. let
k postupné polarizaci a nacionalizaci společnosti. Čeští aktivisté začali
považovat stupňující se nacionální konflikt za boj, jehož vyvrcholením se
v 90. letech mělo stát „osvobození města od nespravedlivé nadvlády německé
menšiny“.31 Část litovelských Němců zase chápala vývoj ve městě jako ohrožení svých dosavadních mocenských pozic, které se rozhodla bránit. Stejně
jako na české straně byli ale i na té německé občané, kteří byli zpočátku
29
Jednalo se o legální nástroj, který však výrazně ovlivňoval po celé sledované období
volební výsledky nejen v Litovli. Tzv. společníci obce mnohdy neměli s danou lokalitou nic
společného (nežili zde), kromě vlastnictví pozemku, z něhož v dané obci odváděli daně. Tito
lidé se pak mohli účastnit – v případě potřeby – voleb v různých obcích a zásadním způsobem
tak ovlivnit jejich průběh. V dosavadní odborné literatuře se často porovnává celkový počet
obyvatel dané lokality s počtem oprávněných voličů. Vzhledem k tomu, že se ve voličských
seznamech mohl objevit i značný počet voličů tohoto typu, lze považovat prezentované
výsledky pouze za orientační. Na tyto metodologické nepřesnosti (ale i jiná úskalí spojená
s problematikou oprávněných voličů) upozornil Jan R ů ž i č k a např. ve svém článku
Místní reprezentace Nového Rousínova a Bučovic v letech 1876–1914. In: Zářický, Aleš – Kadlec,
Petr – Závodná, Michaela (eds.): X. sjezd českých historiků. Svazek IV. Ostrava 2014 (v tisku),
který současně nabídl řešení. Dle jeho soudu by se mělo používat ve statistických přehledech
namísto obratu „počet oprávněných voličů“ slovní spojení „počet voličských hlasů“ a při
zjišťování procentuální účasti osob na volbách (vzhledem k celkovému počtu obyvatelstva)
by se nemělo kalkulovat se společníky obce.
30
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7 a 8. Dále Litovelské noviny,
č. 8, 29. duben 1899. Dále SOkA Olomouc, Paměti Ignáta Spurného L 8-7, 1900.
31
Tyto (či obdobné) výroky byly často prezentovány na stránkách Litovelských novin
zejména ve druhé polovině 19. století (konkrétně např. Litovelské noviny, č. 21, 11. listopadu
1899).
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nakloněni kompromisům a vyjednávání. Až v důsledku narůstajícího tlaku
ze strany radikálů uvnitř obou táborů, ale i vnějšího tlaku (Litovel nebyla
izolována od eskalujícího národnostního napětí v českých zemích) a v neposlední řadě v důsledku agresivních postupů protivníka se tito občané
pevněji přimknuli k jednomu či druhému národnímu táboru. Tento trend
byl v Litovli patrný od konce 80. let, kdy se zde začal aplikovat pod heslem
„svůj k svému“ hospodářský bojkot německých obchodníků a živnostníků,32
a měl stále sílící tendenci.
Po volbách 1886 začal Vácslav Socha spolu se svými spolupracovníky připravovat nové a daleko preciznější voličské seznamy. Z dochované
pozůstalosti vyplývá, že shromažďoval přehledy placených daní, obstarával
si výpisy z pozemkových knih a vzájemně porovnával majetkové a daňové
soupisy.33 Jeho cílem bylo vytvořit co nejpřesnější přehled o majetkových
a daňových poměrech v Litovli, který by umožnil v případě potřeby podávat
úspěšné reklamace proti předloženým voličským seznamům. Socha věřil,
že v příštích volbách (1889) se již podaří Čechům zvítězit ve třetím sboru.
Když byly v listopadu 1889 vyloženy voličské seznamy, byla naplno
zúročena Sochova dlouholetá vyčerpávající práce. V důsledku nesouladu
údajů mezi oficiálními seznamy a Sochovými podklady byla podána celá
řada reklamací. Někteří čeští daňoví poplatníci totiž v seznamech úplně
chyběli, u jiných byla (opět) zkomolena jména. Na druhou stranu se
v listinách objevila jména lidí, kteří tam neměli co dělat. Manželé (spoluvlastníci domu), u kterých se vědělo, že budou volit české kandidáty,
byli ve voličském seznamu uvedeni pouze jednou, kdežto u německých
manželských párů byl v seznamech uveden každý zvlášť. Kromě dalších
procedurálních pochybení Socha napadl i skutečnost, že voličský seznam
byl sestaven na základě daňových podkladů z roku 1888, nikoliv 1889.
Vzhledem k narůstajícímu počtu českých voličů a jejich vzrůstající ekonomické síle takto sestavený voličský seznam poškozoval českou stranu.34
Reklamace proti vyloženým voličským seznamům se podávaly nejdříve
k místní reklamační komisi, odkud bylo možné se odvolat k okresnímu
hejtmanství, následně k místodržitelství do Brna a poté k nejvyšší odvolací
instanci, ke Správnímu soudnímu dvoru ve Vídni. Vzhledem k přetíženosti
těchto úřadů se reklamační řízení protahovalo, což také způsobilo, že se
další volby v Litovli konaly až v roce 1891. Po roce 1889 tedy zůstalo
32
Litovelský lékař Johann Kux se k tomuto období vyjádřil následovně (Der Fall, s. 4,
volně přeloženo autorem): „…Češi se chovali agresivně. Zvláště příšerných forem nabyl boj mezi
Čechy a Němci na konci 80. let. Vzájemné vztahy zvláště vyhrotilo heslo ‚svůj k svému‘ a českou
společností prostupující idea českého státního práva. Přístup Čechů bylo možné připodobnit k praktikám husitů…“
33
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7. Ve svých pamětech z let
1881–1891 Socha uvádí, že materiály získával „pod rukou“ od různých úředníků, kteří při
jejich „zapůjčování“ velmi riskovali.
34
Litovelské noviny, č. 1, 27. března 1891.
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ve funkci stávající zastupitelstvo, které vyčkávalo na vyřízení podaných
reklamací a na další instrukce. Vzhledem k tomu, že většina reklamací byla
vyřízena kladně, muselo obecní představenstvo ve stanovených lhůtách
připravit nové voličské seznamy, předložit je veřejnosti a následně vyhlásit
nové termíny pro podání případných dalších reklamací. To vše se dělo
v květnu a v červnu 1891.
Rozsáhlé reklamace podané představiteli českého tábora v roce 1889
byly průlomem v dosavadní volební praxi v Litovli. Ukázaly totiž, že česká
strana je schopná odhalit praktiky německé radnice a efektivně vůči nim
zakročit. Vácslav Socha a další čeští předáci pak s nadějí vzhlíželi k volbám
1891, které již měly přinést první volební úspěchy ve třetím volebním sboru.
Obecní volby v Litovli v 90. letech 19. století
Aby mohli reprezentanti české strany efektivněji zpravovat o svých
požadavcích, lépe organizovat národní život a v neposlední řadě podrobně informovat o dění v Litovli (včetně schůzí obecního výboru), zřídili
v roce 1891 vlastní tiskový orgán – Litovelské noviny.35 Přestože se jedná
o noviny silně zatížené nacionální rétorikou a agitací (stejně jako olomoucký Mährisches Tagblatt, v němž často publikovali litovelští Němci),
zprostředkovávají unikátní pohled na každodenní život v Litovli a současně
přinášejí cenné informace o předvolebních kampaních i vlastních volbách
na konci 19. století.36
Vydávání Litovelských novin úzce souvisí se sílícím sebevědomím
české strany i s eskalací národnostního konfliktu ve městě. Ten se naplno
rozhořel po roce 1893, kdy se stal novým starostou Litovle majitel továrny
na plechové zboží, nacionalista Karl Mekiska.37 S jeho šestiletým mandátem korespondují polarizace veškerého života ve městě, agresivní výpady
obou národních stran, vyhrožování, násilí (dokonce i vražda), oboustranný
hospodářský bojkot a vypjatá volební klání, v nichž obě národní strany
užívaly rozličné (a nejednou amorální) metody a prostředky.38
35
První číslo Litovelských novin vyšlo 27. března 1891. Noviny vycházely dvakrát měsíčně,
vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci.
36
Autor si je dobře vědom toho, že jazyk analýzy musí být při sepisování obdobné
studie opatrnější než jazyk pramenů (především nacionálních novin). Neplatilo totiž, že by
se veškerá populace Litovle ztotožňovala plně a jen s národní identitou, ať už českou nebo
německou. Právě proto je koncept volebního boje jako souboje dvou etnik na komunální
úrovni obzvláště ošidný.
37
Po smrti Franze Poppa v roce 1891 se stal litovelským starostou jeho dlouholetý
radní Franz Kucharz. Podle Ignáta Spurného byl Kucharz slušný člověk oblíbený u většiny
Litovelanů. Naopak Karl Mekiska, který patřil mezi Velkoněmce a sympatizanty zábřežského
nacionalisty Hermanna Brasse, byl silně neoblíben.
38
„Boj o Litovel“ nebyl izolovaným konfliktem. Litovelští Češi se opírali o podporu
okolního venkova, českých spolků i Čechů z mnoha měst a obcí v Čechách a na Moravě.
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Červnové obecní volby roku 189139 nakonec přinesly pro českou stranu další zklamání,40 i když volební statistiky vykazovaly pokračující nárůst
počtu českých voličů. Tři čtvrtiny dřívějších zastupitelů pak pokračovaly
ve své funkci a v obecním výboru opět nezasedal ani jeden Čech. Zatímco
se vyčerpaný a zklamaný Vácslav Socha odebral k rekonvalescenci do lázní
Luhačovice,41 Litovelské noviny intenzivně analyzovaly volební neúspěch,
který dávaly do přímé souvislosti s celkovými poměry ve městě.42
Volební účast dosahovala v roce 1891 75 % všech voličských hlasů.
Ve třetím volebním sboru, který byl z pohledu české strany klíčový, získal
„nejúspěšnější“ nezvolený český kandidát 159 hlasů. Nejméně úspěšný
německý kandidát, jenž byl zvolen do obecního výboru, pak získal 209
hlasů. Rozdíl se oproti předešlým volbám zmenšil a podle Litovelských
novin museli Němci vynaložit hodně sil, aby třetí sbor uhájili.43 Vítězství
německých kandidátů bylo dosaženo užitím dvojitých plných mocí, ekonomickým nátlakem na české obyvatelstvo,44 jmenováním nových čestných
občanů a především účelově upravovanou daňovou poplatností německých
voličů, čímž byl uměle zvyšován jejich počet.45
Zveřejnění volebních analýz a objasňování použitých volebních praktik ze strany litovelských Němců zalarmovalo české uvědomělé obyvatelstvo
Litovle. Vlivem agitace Litovelských novin a v důsledku působení českých
aktivistů (V. Socha, J. Smyčka, A. Janda)46 začali litovelští Češi mnohem
ostřeji formulovat své požadavky a agresivně se vymezovat vůči německému
obyvatelstvu Litovle. Zvláště patrné je to v hospodářské oblasti, kde se začaLitovelští Němci se pak opírali o německé obyvatelstvo okolních měst (např. Olomouce, Uničova či Šternberka) a v neposlední řadě o nacionalistické německé spolky s celomoravskou
působností.
39
Základním pramenem k obecním volbám 1891 jsou materiály uložené v pozůstalosti
Vácslava Sochy (kart. 1, 2 a 7) a dílčí písemnosti z AML, kart. 953. Tyto volby zmiňuje ve svých
pamětech rovněž Ignát Spurný (SOkA Olomouc, L 8-7, s. 38).
40
Tagesbote aus Mähren und Schlesien ve svém 151. čísle ze 4. července 1894 informovaly, že Češi si byli tak jisti svým vítězstvím ve třetím sboru, že si objednali k oslavě i kapelu.
41
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7.
42
Litovelské noviny, č. 7, 27. června 1891; č. 11, 28. srpna 1891; č. 13, 25. září 1891;
č. 16, 13. listopadu 1891.
43
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7. Dále Litovelské noviny,
č. 8, 29. duben 1899.
44
Část českých litovelských domkařů potřebovala využívat obecní pozemky. Byli tedy
na obci závislí, a pokud chtěli mít pozemky dále k dispozici, museli volit německé kandidáty.
45
Volební praktiky německé strany jsou detailně osvětleny ve stížnosti českých aktivistů ze
dne 20. ledna 1893 (uložena v pozůstalosti V. Sochy, kart. 7), jež byla adresována litovelskému
okresnímu hejtmanství. Například J. Diller (litovelský Němec) byl vlastníkem měšťanského
domu č. 172. Činžovní daň z této nemovitosti však byla předepsána i jeho manželce, čímž byl
vytvořen další hlas. U manželů Helekalových (čeští voliči), kteří vlastnili v Litovli tři domy,
pak došlo k opačnému jevu. Namísto toho, aby byly všechny daně rozpočítány na oba manžele
rovným dílem, byla daň činžovní připočítána pouze Vladimírovi. Součtem všech daní se tak
neoprávněně dostal až do prvního sboru, kde neměl žádnou šanci být zvolen.
46
Dosavadní lídr JUDr. F. Panovský se na počátku 90. let v důsledku osobních sporů
stáhnul z veřejného života.
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lo důsledně praktikovat heslo „svůj k svému“. Jména obchodníků (českých
a „národně vlažných“), kteří se odmítali podřídit hospodářskému bojkotu
a o nichž se vědělo, že v minulých volbách hlasovali s německou stranou,
byla zveřejňována v novinách a tyto osoby byly vystaveny veřejným útokům.
Německý pohled na povolební události snad nejvýstižněji shrnul litovelský
lékař Johann Kux.47 Podle jeho názoru vyhrotilo uplatňování hesla „svůj
k svému“ vztahy mezi Čechy a Němci ve městě a zvláště po volbách 1891
nabyl tento hospodářský bojkot „příšerných forem“. Čeští agitátoři (kněží,
advokáti a úředníci) pak podnikali výjezdy i na venkov, kde ve stejném
duchu ovlivňovali venkovské obyvatelstvo. Podle Kuxe to byli právě Češi,
kteří polarizovali litovelskou společnost a způsobili, že se rozpoltila na dva
nesmiřitelné tábory. Nálada mezi obyvatelstvem se zvláště vyostřovala před
blížícími se volbami, kdy se zhoršovaly vztahy mezi sousedy i příbuznými.
Johann Kux konstatoval, že se Češi v 90. letech cíleně probíjeli k vítězství
(tj. k ovládnutí obecního výboru), a to i za cenu morálního rozložení města.
Tomuto německému pohledu lze rozumět. Část místních Němců nechtěla měnit dosavadní pořádky v Litovli, jež byla považována za „deutsche
Wacht an der March“, a jak již bylo zmíněno, narůstající vliv Čechů skutečně
chápala jako ohrožení svých dosavadních pozic. Aby je udržela, využívala
svých znalostí volebního mechanismu a snažila se blokovat české aktivity
na poli kulturním i hospodářském, popř. různými opatřeními znepříjemňovat život českých občanů (např. úřední šikanou). U některých příslušníků německého etnika však byla dlouhodobě patrná snaha o konsensus.
V 90. letech ovšem narazili na nesmířlivý a vyhrocený postoj litovelských
Čechů, který je spolu s nátlakem z vlastního národního tábora jednoznačně
přiklonil k německé straně. Důraz na agresivitu litovelských Čechů a jejich
nesmířlivý přístup k Němcům (jenž podle německých novinářů korespondoval s celkovými poměry v Rakousko-Uhersku) pak byl spolu se snahou
ubránit se tomuto ataku hlavní osou většiny protičesky orientovaných
článků zveřejňovaných na stránkách olomouckého Mährisches Tagblatt
v 90. letech 19. století.
Česká strana vstoupila do 90. let již organizovaná, početně silná
a opírající se o ekonomicky silné instituce (k rolnickému cukrovaru a občanské záložně přibyl v roce 1893 ještě rolnický akciový pivovar). Předáci
českého tábora neustále zdůrazňovali, že dosavadní systém zastoupení je
nespravedlivý a neodpovídá etnickému rozložení obyvatelstva Litovle ani
daňové poplatnosti českého obyvatelstva. Mnozí dosud smířliví Češi se
pod vlivem intenzivní agitace i probíhajících událostí přiklonili na stranu
bojovně naladěných vůdců českého tábora. Litovelské noviny, které byly
Němci označované za „Hetzblatt“ nebo „Schmutzblatt“, pak soustavně vy-

47

K u x , J.: Der Fall, s. 5.
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vracely všechny argumenty podporující tezi o Litovli48 jakožto německém
městě a svými četnými, mnohdy populistickými exkurzy seznamovaly
čtenáře s příkořími, která se děla litovelským Čechům v uplynulých desetiletích (především v oblasti národního školství). Předmětem kritiky se
stávala rovněž jednostranná a účelová podpora německé strany z obecních
prostředků,49 zadlužování města50 a v neposlední řadě absence investic
do městské infrastruktury i tristní hygienické poměry v Litovli. Kritika
špatného hospodaření vedení města, na něž dopláceli všichni bez rozdílu
národnosti, byla cílená. Měla totiž přesvědčit stále ještě početnou část voličů „držících se zpátky“ o nutnosti změn, resp. o nutnosti volit v příštích
volbách kandidáty české strany.
Po nevydařených volbách 1891 zintenzivnil Vácslav Socha svou
aktivitu a spolu s Ignátem Spurným začali připravovat precizní seznamy daňových poplatníků, které sestavovali na základě aktualizovaných
daňových předpisů a celé řady dalších podkladů, jež v minulosti neměli
k dispozici.51 Cílem takto sestavených seznamů bylo nejen získat jednoznačný přehled o voličské základně v Litovli, ale také efektivně napadat
jakékoliv nesrovnalosti ve vlastnických vztazích a daňových záležitostech.
Na základě několikaměsíčního shromažďování údajů pak oba konstatovali,
že pro volby 1894 bude mít česká strana většinu ve třetím sboru. Německá
strana vedená Karlem Mekiskou si toho byla dobře vědoma, a proto se
uchýlila k doposud největšímu úskoku. Dne 30. června 1893 bylo krátce
před šestou hodinou večerní ohlášeno 85 fingovaných živností.52 Podle
tehdejší legislativy musela být těmto živnostem vyměřena výdělková daň
od 1. ledna 1893. Česká strana mohla reagovat obdobným přihlášením
živností až od 1. července s tím, že by se daň vyměřovala až od tohoto data
a do doby vyložení voličských seznamů by nestačil uplynout jeden rok.
Tímto „brilantním úskokem“ by tedy Němci získali – pokud by se volby
uskutečnily – většinu i ve třetím sboru. Socha a Spurný podali okamžitě
proti fingovaným živnostem stížnost, která však nebyla akceptována, neboť
nedošlo k porušení zákona.

48
Například Litovelské noviny, č. 2, 10. dubna 1891.
49
Finanční prostředky byly účelově používány především na subvence německým spolkům a školám a v neposlední řadě na výdaje spojené s předvolebními kampaněmi (např.
na placení daní z přihlášených fingovaných živností).
50
Litovelské noviny, č. 21, 10. listopadu 1893. Deficitní rozpočet města byl sanován
obecními přirážkami. V roce 1893 byla v Litovli zavedena 50% přirážka k přímým daním,
která velmi pobuřovala nejen české obyvatelstvo, ale i velkou část německých občanů. Městský
dluh činil v této době 40 000 K.
51
Paměti Ignáta Spurného, SOkA Olomouc, L 8-7, s. 40–50.
52
Litovelské noviny, č. 2, 25. ledna 1895. Většina živností byla přihlášena na jména
manželek a příbuzných významných představitelů německé strany (například na manželku
J. Kuxe či na sestru K. Mekisky). Dodejme ještě, že tyto živnosti měly být ihned po volbách
složeny.
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Mnohem úspěšnější byla česká strana při podávání reklamací proti
voličským seznamům, které byly vyloženy na jaře 1894. Více než 350 reklamací53 pak bylo vyřizováno řadu měsíců, což způsobilo odsunutí obecních
voleb z léta 1894 až na jaro 1896. Předvolební kampaň 1894, v rámci níž
se vůbec poprvé zástupci české strany účastnili (jako posluchači) veřejných
zasedání obecního výboru, byla odlišná od předešlých také tím, že volební
problematika začala být nahlížena prostřednictvím politické karikatury.
Sarkastické narážky na činnost starosty a jeho radních i ironizující zobrazování fungování městské ekonomiky byly častým předmětem zájmu
humoristicko-satirické přílohy Litovelských novin nazvané „Karabáč“.54
V pořadí 12. obecní volby v Litovli se konaly v březnu 1896.55 Předcházela jim tradiční ostrá oboustranná předvolební kampaň i velká očekávání české strany. Argumentace ani agitační prostředky se od předešlých
kampaní již neměnily, pouze byly používány oběma stranami intenzivněji
a agresivněji. Lídři českého tábora si již byli jisti vítězstvím ve třetím sboru
a svou jistotu opírali nejen o svá šetření daňové poplatnosti obyvatelstva,
ale také o stále větší úspěšnost při vyřizování reklamací a stížností. O to
větší bylo jejich zklamání z volebního výsledku.
Volební účast dosáhla v roce 1896 84 % všech voličských hlasů.
Němečtí kandidáti ovládli všechny tři sbory a z obecního výboru z roku
1891 přešlo do toho nového 23 zastupitelů. V Litovelských novinách bylo
konstatováno, že vítězství Němců bylo dosaženo prostřednictvím „podrazů
a podfuků“ a silným nátlakem na voličskou základnu. V článcích, které se
věnovaly volební porážce, silně rezonoval také protižidovský tón i rozmrzelost nad nespravedlivým volebním systémem.56
S emotivně zabarvenou reakcí Litovelských novin lze z velké části
souhlasit. Mekiska a jeho radní dokázali zmobilizovat litovelské Němce
a jejich přívržence a prostřednictvím ekonomického nátlaku „přetáhnout“
mnoho voličů, s nimiž počítali ve volbách čeští aktivisté. To, že se nechali
někteří Češi ovlivnit nebo zastrašit a nakonec volili německé kandidáty,
vnášelo do českého tábora rozčarování a rozladění. Nejdůležitější úlohu
ve volbách 1896 ovšem sehrálo jmenování celé řady nových čestných
občanů, síla německých honoračních hlasů a především fabrikace nových
53
Litovelské noviny, č. 15, 10. srpna 1894.
54
Karabáč vycházel v Litovelských novinách v číslech 6 až 11 od března do června 1894.
55
K obecním volbám v roce 1896 se dochovaly v AML, kart. 953 tištěné soupisy voličů a hlasovací listy. Statistické zhodnocení voleb i jejich stručný komentář je pak součástí
pozůstalosti V. Sochy a vzpomínek I. Spurného. Obecním volbám věnuje pozornost ve své
diplomové práci i J. K r e j č í (Boj o českou Litovel, s. 61–63).
56
Litovelské noviny, č. 5, 22. března 1896. Dále tamtéž, č. 7, 24. dubna 1896. V článku
nazvaném Cizopasníci byla veškerá vina za volební neúspěch svalována na litovelské židy
(ve městě jich v této době žilo 130 – pozn. aut.). Dále Litovelské noviny, č. 4, 27. února 1897.
O praktikách používaných při obecních volbách v Litovli v roce 1896 i o nespravedlivém
volebním řádu, který zvýhodňoval „vládnoucí stranu“, referoval na Moravském zemském
sněmu v Brně poslanec Josef Svozil.
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živností.57 O tom, jakým zklamáním byl volební výsledek pro české zástupce,
svědčí i skutečnost, že v dochovaných pamětech je těmto volbám věnována
mnohem menší pozornost než těm předcházejícím. Na druhou stranu Češi
„prozřeli“ a prostřednictvím této bolestivé zkušenosti zjistili, že nebude
možné prolomit dosavadní status quo ve městě legálními či pololegálními
prostředky jako doposud. Lídrům českého tábora bylo jasné, že budou-li chtít zvítězit v příštích volbách, budou muset používat úplně stejných
prostředků (a mnohem vydatněji) jako Karl Mekiska a jeho přívrženci.
Vyhrané volby litovelské Němce povzbudily a současně vyburcovaly
k dalším krokům vůči českému obyvatelstvu. V Litovli začal být z německé
strany důsledně praktikován hospodářský bojkot, byli vypovídáni čeští
nájemníci, docházelo k propouštění Čechů ze zaměstnání a městská spořitelna začala Čechům vypovídat půjčky. Dlouhodobé vypjatá atmosféra
ve městě dosáhla na počátku druhé poloviny 90. let svého pomyslného
vrcholu a přerostla i do fyzického násilí, které vyústilo v listopadu 1896
ve vraždu českého herce Lipovského.58
Tato událost vzbudila široký zájem a pobouření veřejnosti nejen
na Moravě, ale i v Čechách. Aby byla bojovná nálada v Litovli uklidněna, byli
odvoláni někteří němečtí soudní i finanční úředníci a nahrazeni úředníky
sympatizujícími s českým emancipačním úsilím. V Litovli se začal v důsledku těchto opatření měnit dosavadní poměr sil mezi státním úřednictvem
(honoračními hlasy), což podlamovalo jeden z tradičních pilířů němectví
ve městě a současně výrazně ovlivnilo skladbu druhého volebního sboru.59
Díky podpoře ze strany českých nebo s Čechy sympatizujících úředníků
se české straně dostávalo potřebných informací (Johann Kux tvrdil, že
se Češi dozvídali některé strategické informace dříve než vedení města),
dokázali pružněji reagovat na jakékoliv opatření soupeře a efektivněji
připravit protiopatření. Na rozdíl od minulosti jim státní úřady po roce
1896 již vycházely rychle vstříc, což sehrálo klíčovou úlohu v přípravách
na příští obecní volby.

57
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7. Dále Litovelské noviny, č. 8,
29. duben 1899. Ve třetím sboru se ze 747 voličských hlasů volby účastnilo 632. Nejméně
úspěšný německý kandidát, jenž byl ještě zvolen do obecního výboru, obdržel 335 hlasů.
Oproti tomu „nejúspěšnější“ nezvolený český kandidát obdržel 297. V čísle 335 je ale zahrnuto i 75 hlasů za přihlášené umělé živnosti. Pokud bychom je nepočítali, získali by Češi
ve volbách do třetího sboru převahu již v roce 1896.
58
K r e j č í , J.: Boj o českou Litovel, s. 77–78. Vrahem herce Lipovského byl dělník
Mekiskovy továrny Jan Trnavský, zvaný Štokrt. Podle některých svědků neměl být obětí
Lipovský, ale redaktor Litovelských novin Dušek. V soudním procesu byl Trnavský uznán
vinným a následně byl odsouzen na čtyři roky do vězení (sic!). Česká strana považovala tuto
vraždu za politický zločin a náležitě ho využívala v boji proti německé nadvládě v Litovli.
59
K u x , J.: Der Fall, s. 7. V roce 1896 působilo v Litovli 8 německých, 7 českých
a 7 „nerozhodnutých“ úředníků. Po roce 1896 zde působili 4 němečtí, 6 „nerozhodnutých“
a 13 českých úředníků.
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Období let 1897–1899 je vrcholem volebního klání na půdě Litovle.
Češi sbírali v uplynulých letech zkušenosti. Seznamovali se s technickou
stránkou voleb a postupně se učili praktiky používané německou radnicí.
Od roku 1897 bezskrupulózně používali stejné nástroje, prostředky a metody jako vládnoucí strana. Kromě ostré agitace, hospodářské blokády,
využívání plných mocí, přihlašování nových (fiktivních) živností a fabrikace
nových hlasů za pomoci parcelace pozemků se uchylovali i k uplácení.
Jednalo se o „totální boj“, v němž „účel světil prostředky“ a ve kterém
byly klíčovými faktory kapitál, konexe a strategie spočívající v dobrém
načasování provedených opatření i protiopatření.60
V roce 1897 byl širší komitét předáků českého tábora zúžen na pětičlenný výkonný výbor tvořený V. Sochou, I. Spurným, A. Jandou, F. Nevěřilem a J. Smyčkou (o něco později přistoupil ještě K. Hulla).61 Výbor
spolupracoval se státními úředníky i úředníky velkých litovelských závodů.
Ti měli výboru jednak poskytovat kýžené podklady a informace a rovněž
zajistit finanční krytí. Výbor se v prvé řadě koncentroval na ovládnutí prvního a třetího volebního sboru. Díky finanční podpoře cukrovaru, pivovaru
a záložny byl vytvořen zvláštní fond, z něhož byly financovány nákupy
právovárečných domů v Litovli i parcelace celé řady pozemků. Od roku
1897 tedy docházelo v Litovli k rozsáhlým majetkovým převodům a výrobě
nových voličských hlasů.62 Od počátku roku 1898 se pak přistoupilo k masivnímu přihlašování nových živností. Německá strana postupovala úplně
stejně a v Litovli docházelo v těchto letech doslova v předhánění se v počtu
ohlášených živností i vytváření nových voličských hlasů,63 které však bylo
60
Členové výboru neustále propočítávali rozložení sil v jednotlivých sborech a upravovali odhady volebních výsledků s ohledem na provedené akce německé strany a reklamační
řízení. Česká strana dokázala pružně reagovat na všechna německá opatření, aniž by se zcela
vyčerpala. Z početní i ekonomické převahy litovelských Čechů tedy vyplývalo sebevědomí,
s nímž vstupovali do obecních voleb 1899.
61
SOkA Olomouc, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 7 a 8. Dále B e z d ě č k a ,
Josef: Dějiny města Litovle. Litovel 1993, s. 351–354. Původně měl sbor 15 členů. Vzhledem
k úniku informací a vnitřním sporům bylo nutné původní skupinu zúžit. V. Socha přistoupil
k tomuto kroku na základě rady prvního českého starosty Prostějova K. Vojáčka.
62
Paměti Ignáta Spurného, SOkA Olomouc, L 8-7, s. 48–52. Spurný si vytipoval na základě katastrální mapy a parcelních protokolů pozemky, které by se daly rozdělit tak, aby
z nich potenciální držitel zaplatil alespoň 1 zl. pozemkové daně. Pak si pozval majitele těchto
pozemků a přemluvil je, aby k parcelaci svolili (zpravidla docházelo k dělení mezi rodinné
příslušníky), aniž by je to mělo cokoliv stát. Prostřednictvím českých notářů a advokátů pak
byly připraveny smlouvy a další dokumenty a následně došlo k rychlému zaknihování provedených změn. Krajním termínem, dokdy bylo možné zasáhnout do předepsané pozemkové
daně, byl leden 1898. Ignátu Spurnému se tímto způsobem podařilo „vyrobit“ 195 nových
hlasů. Další pak přidaly akciový pivovar a cukrovar, které parcelovaly své pozemky mezi členy
přípravného výboru a správní rady, i V. Socha. Ten koupil velký pozemek, který postoupil
českým ústavům a spolkům. Celkem bylo takto „vyrobeno“ 275 nových hlasů.
63
Litovelské noviny, č. 5, 12. března 1898. Do této doby nahlásili litovelští Němci 763
nových živností, česká strana 1500. Pokud by byly čistě teoreticky všechny nahlášené živnosti
uznány, pak by bylo v Litovli s 4300 obyvateli více než 3000 voličských hlasů. Vzhledem
k tomu, že nahlašování živností v době sepisování článku ještě pokračovalo, pisatel zauvažoval,
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velmi nákladné. Vládnoucí strana si vypomáhala obecními prostředky, což
byl také jeden z důvodů, proč ani v tomto období neplynuly téměř žádné
investice do rozvoje města. Ostatně česká strana dokázala této skutečnosti
náležitě využívat v předvolební agitaci.64 Kritice byl ale vystaven i Vácslav
Socha a jeho spolupracovníci. Některým litovelským Čechům se nelíbilo,
kolik stojí prováděná opatření, a aktivity výboru považovali za zbytečné
mrhání penězi. Socha se vůči nim ostře vymezoval a nabádal k pokračování
v dosavadní činnosti. Dodejme ještě, že extrémní podoba příprav litovelských obecních voleb nezůstala bez povšimnutí širokého okolí a problém
používaných praktik se často dostával do projevů zemských poslanců
i do celostátních periodik.
Z volebních seznamů, které byly vyloženy představenými Litovle
v březnu 1899, byla jednoznačně patrná převaha Čechů ve třetím sboru.
Německá strana na jeho ovládnutí zcela rezignovala. Těsně před vyložením
listin se Němci pokusili zvrátit alespoň českou převahu v prvním sboru,65
a to tím způsobem, že byl některým německým voličům narychlo připsán
právovárečný dům. Tím měla být zvýšena jejich daňová poplatnost natolik,
že odsunuli z prvního sboru několik českých voličů. Zástupci české strany
proti tomuto postupu okamžitě podali několik stížností, jimž bylo místním
okresním hejtmanstvím vyhověno.66 Němci kontrovali několika odvoláními
k brněnskému místodržitelství a následně k vídeňskému správnímu soudu.
Vzhledem k časovým prolukám při vyřizování stížností se termín voleb
oddaloval.
Na podzim 1899, kdy se netrpělivě očekával verdikt z Vídně, probíhala
v Litovli velmi intenzivní oboustranná předvolební kampaň. Důležité bylo,
aby se brzkých voleb zúčastnilo maximum voličů, a tomu byly přizpůsobeny
veškeré předvolební aktivity. Jakýkoliv chybějící hlas totiž mohl ve finálních součtech (především ve volbách do druhého sboru) sehrát svou roli.
Litovelští Češi měli v této době velmi silnou podporu českého obyvatelstva
z Čech a Moravy i vrcholných politiků (A. Pražák, A. Stránský, J. Svozil).
Litovelští Němci se ve svém boji opírali o německé spolky a zástupce německých měst (Olomouc, Šumperk, Zábřeh, Uničov), jimž v hojné míře
udělovali čestné občanství. Domnívali se totiž, že tito čestní občané jim
že dotaženo ad absurdum může být před volbami 1899 v Litovli více voličských hlasů než
obyvatel.
64
Například Litovelské noviny, č. 4, 25. února 1898. Dále tamtéž, č. 3, 10. února 1899.
65
Ovládnutí prvního sboru Čechy bylo dáno nejen jejich ekonomickou převahou a vhodně
zvolenou strategií, ale i chybami, kterých se dopustili členové vládnoucí strany. Němci se příliš
soustředili na jmenování čestných občanů, přihlašování nových živností a fabrikování dalších
voličských hlasů a nevěnovali pozornost skupování právovárečných domů. Prostředky, které
mohli využít k těmto účelům, raději investovali do výstavby Německého domu (Deutsches
Haus), jenž byl slavnostně otevřen v létě 1899. Další zásadní chybou bylo, že se v řadách
Němců našli jednotlivci, kteří byli ochotni prodat svůj dům či pozemky Čechům.
66
Litovelské noviny, č. 7, 11. duben 1899 a č. 10, 27. května 1899.
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dopomohou alespoň k vítězství ve druhém sboru, v němž neměla žádná
ze soupeřících stran až do vyhlášení voleb výraznou převahu.
Klíčovým okamžikem předvolební kampaně 1899 se stal 17. říjen,
kdy vídeňský správní soud zamítl odvolání litovelských Němců,67 čímž
byla potvrzena jednoznačná převaha Čechů v prvním sboru. Vzhledem
k tomu, že Karl Mekiska se svými radními už nepodal žádnou další stížnost,
nebránilo nic vypsání termínu voleb.
Přelomové obecní volby v dějinách města Litovle probíhaly
od 13. do 22. listopadu 1899.68 Litovelští Němci se neúčastnili volby ve třetím a v prvním sboru, kde s ohledem na výše řečené stejně neměli šanci
na úspěch.69 Veškerá pozornost se upnula na volby ve druhém sboru, které
proběhly 20. listopadu. Ve voličské listině pro druhý sbor bylo uvedeno 188
voličských hlasů, z nichž se volby účastnilo 165. O vítězství Čechů nakonec
rozhodl až úplně poslední volič – farář František Zatloukal.70 Těsně před
tím, než přistoupil k volbě, byla situace mezi českými a německými kandidáty více než vyrovnaná. Z deseti českých kandidátů obdrželo pouze osm
82 hlasů.71 Stejný počet hlasů měla i většina z deseti německých kandidátů.
Tím, že farář Zatloukal odevzdal svůj hlas deseti osobám z české kandidátky, zvrátil volební vítězství na stranu Čechů. Osm českých kandidátů
mělo najednou 83 hlasů a zajištěné místo v obecním výboru. O zbývajících
dvou místech se rozhodovalo losem, a sice mezi několika kandidáty z české
a především z německé kandidátky, kteří shodně disponovali 82 hlasy. Poslední dvě místa v obecním výboru za druhý volební sbor nakonec získali
losem Čech Richard Schönhöffer a Němec Leopold Kristin.

67
Litovelské noviny, č. 20, 27. října 1899.
68
K obecním volbám 1899 jsou v AML (kart. 952, 953 a 1023) a v Pozůstalosti Vácslava
Sochy (kart. 1, 7 a 8) dochovány soupisy voličů v jednotlivých sborech, voličské listy, vyhlášky
a protokol o volbě. Obecní volby byly podrobně reflektovány v Litovelských novinách, detailně
analyzovány v pamětech V. Sochy a náležitá pozornost jim je věnována také v literatuře.
69
Litovelské noviny, č. 22, 24. listopadu 1899. Dále SOkA Olomouc, AML, kart. 1023.
Z deseti členů obecního výboru zvolených za třetí sbor obdrželi nejúspěšnější kandidáti české
strany 1009 hlasů, nejméně úspěšní pak 1004. Ve třetím volebním sboru bylo oprávněno
k volbě 1590 voličských hlasů. Z 30 voličských hlasů prvního sboru obdrželi všichni zvolení
kandidáti české strany 16 hlasů. V Litovelských novinách (č. 23, 8. prosince 1899) se uvádí,
že i kdyby se byli bývali litovelští Němci volby v prvním sboru zúčastnili, nedostal by jejich
nejúspěšnější kandidát více než 13 hlasů.
70
K u x , J.: Der Fall, s. 8–9. Johann Kux ve svém spisu, který se snažil osvětlit příčiny
českého vítězství v obecních volbách 1899, věnoval pozornost i faráři Zatloukalovi. Při své
instalaci v Litovli údajně slíbil, že se nebude zabývat politickými záležitostmi a že se voleb
v roce 1899 nezúčastní. Tento svůj slib nakonec porušil vlivem dlouhotrvajícího nátlaku
ze strany představitelů českého tábora (především advokáta Jandy a poslance Staroštíka)
i farníků z Příkaz.
71
Co se týče zbývajících dvou českých kandidátů, nevíme s určitostí, zda měli před
Zatloukalovou volbou shodně 81 hlasů. S jistotou to můžeme říci pouze o Richardu Schönhöfferovi, který po Zatloukalově volbě získal 82. hlas a „šel do losu“ spolu s několika dalšími
německými kandidáty.
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Litovel se tedy na závěr roku 1899 přidala k dalším městům, v nichž
došlo v poslední třetině 19. století ke změnám národnostního složení
obecních zastupitelstev (Prostějov, Kroměříž, Třebíč, Uherské Hradiště,
Holešov). Na rozdíl od většiny těchto lokalit však dosáhli litovelští Češi vítězství ve všech třech sborech, což bylo v následujících týdnech po volbách
náležitě oslavováno v tisku.72 Česká periodika (Našinec, Pozor, Selské listy,
Národní listy) považovala volební vítězství za zadostiučinění a své čtenáře
seznamovala v historických exkurzech s anabází emancipace českého života
v Litovli i s průběhem volebních klání. Volební výsledek byl považován
za logické vyústění dlouhodobého procesu vývoje českého národně uvědomělého etnika v Litovli, které bylo ekonomicky silné a disponovalo
dobrou organizací i znalostí volebního know-how. Autoři nezastírali, že
v předvolebním boji byly používány nestandardní metody, pomocí kterých
měl být prolomen nespravedlivý volební systém. Ospravedlňovali je ale
tím, že je používala i protistrana a navíc dlouhodobě.
Reprezentativní sumarizací německé reakce na volební prohru byl
článek Johanna Kuxe Der Fall von Littau, který byl nejdříve otištěn v Mährisches Tagblatt a následně vydán jako separátní tisk.73 Kux ve svém díle
nejdříve vyzdvihl význam a kulturní přínos Němců a následně se věnoval
procesu emancipace litovelských Čechů. Stěžejní linkou jeho výkladu byl
důraz na širší – nadregionální kontext. Sílící sebevědomí Čechů v Litovli
oprávněně spojoval s širším bojem za české historické právo a jejich požadavky dával do souvislosti s politickými cíli české reprezentace. Předmětem
Kuxovy ostré kritiky se staly přemrštěné nároky litovelských Čechů, které
byly vynucovány brutálními prostředky. Kux považoval český postup,
zejména v poslední dekádě 19. století, za „fanatické řádění“, jehož cílem
bylo zničit vše německé. Němci se v jeho očích pouze bránili, aby uhájili
své pozice. To jim však nebylo dopřáno, neboť Češi dokázali za pomoci
státních úřadů mistrovsky zneužít celý volební systém a litovelské Němce
porazit ve všech třech volebních sborech.
Obecní volby v Litovli v letech 1890–1914
Na základě výsledků listopadových obecních voleb byl zvolen kompletně nový obecní výbor, v jehož řadách se nacházel pouze jeden Němec
– Leopold Kristin. Tento krejčí, jenž byl členem obecního výboru od

72
První povolební číslo Litovelských novin (č. 22, 24. listopadu 1899) vyšlo poprvé
a také naposledy v barvě. Slavnostní číslo novin bylo uvedeno článkem Litovel je naše! Téměř ve všech prosincových číslech a částečně i v těch lednových byla přetištěna celá řada
blahopřání a článků z jiných periodik.
73
K u x , J.: Der Fall.
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roku 1888,74 pak následující tři roky systematicky hlasoval proti všem návrhům a usnesením českých zastupitelů. Dne 11. ledna byl obecním výborem
zvolen za prvního českého starostu Litovle Vácslav Socha a jeho radními
se stali J. Smyčka, R. Schönhöffer, F. Nevěřil a F. Šenk.75
Prvním úkolem zastupitelů bylo schválení deficitního rozpočtu a 35%
obecní přirážky určené k jeho sanování. Litovel byla stejně jako celá řada
dalších obcí v Čechách a na Moravě zadluženým městem se zanedbanou
infrastrukturou a českým školstvím. Není se tedy čemu divit, že ještě během prvního roku svého působení se členové výboru zaměřili na vylepšení
silnic a především na zřízení české reálky,76 která měla být financována
hlavně z příspěvků českých podniků ve městě (cukrovaru, pivovaru, záložny
a od roku 1900 ještě lihovaru) a za pomoci půjček z městské spořitelny.
Budování reálky i další aktivity členů obecního výboru byly vystaveny
permanentní kritice některých litovelských Němců (J. Kux, K. Mekiska),
kteří si přáli odvetu za rok 1899.77 V přípravách na obecní volby 1903 je
povzbuzoval nejen nedávný rozkol v českém táboře (při volbě starosty),
ale i zábřežský nacionalista Hermann Brass. Údajně to byl právě on, kdo
zafinancoval „Hunský vpád do Litovle“, jenž se uskutečnil 22. září 1901. Při
příležitosti svěcení místní německé školy tehdy přijelo do města několik tisíc
Němců z celé Moravy, aby demonstrovali svou sílu a jednotu a současně
podpořili místní Němce v opětovném ovládnutí města.78 Tato emotivní
událost, jež se neobešla zcela bez potyček, ukázala českým zastupitelům,
že se bude třeba na obecní volby 1903 opět řádně připravit a nenechat
nic náhodě.
Předvolební agitace místních Němců, kteří si dokonce zřídili ve městě volební kancelář, se v roce 1902 opírala o chyby a neúspěchy prvního
českého zastupitelstva. Předmětem kritiky bylo především špatné hospodaření, prohlubování dluhů a uvalování dalších poplatků na občany.
Česká strana oponovala tím, že za německého vedení města nedocházelo
k žádným investicím a že zdědila město v dezolátním stavu, který je třeba
nyní napravovat – a to stojí peníze. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo
74
SOkA Olomouc, AML, inv. č. 337 a 338, Protokoly ze zasedání obecního výboru. Dále
Litovelské noviny, č. 23, 8. prosince 1899. Zde je uvedeno, že se Leopold Kristin dostal
do obecního výboru losem.
75
Litovelské noviny, č. 2, 26. ledna 1900. Dále Čas, č. 13, 1900, s. 1 a Naše hlasy, 1900,
č. 3, s. 2. Volba nového starosty neprobíhala hladce, jak by se dalo očekávat. Za největší
kandidáty na post starosty byli považováni A. Janda a J. Smyčka. Poté, co byl zvolen Socha,
Janda neunesl tíhu prohry a ostře na veřejnosti proti V. Sochovi vystupoval.
76
V Litovli fungovaly dvě německé školky, jedna německá obecná škola a dvě německé
měšťanky. Všechna tato zařízení byla financována z obecního rozpočtu. Češi disponovali
pouze jednou obecnou školou, a proto ihned po roce 1899 iniciovali vybudování měšťanky
a reálky.
77
Zvláště jim vadilo jmenování celé řady čestných občanů – tedy přesně to, co svého
času vytýkala česká strana německé (Mährisches Tagblatt, 1900, č. 79, s. 5).
78
Podrobněji k této události K r e j č í , J.: Boj o českou Litovel, s. 102–105. Česká
periodika hovořila o přítomnosti 4000 až 8000 Němců, německá periodika o 15 000.
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průběžně seznamovalo širokou veřejnost se svou činností (prostřednictvím
zveřejňovaných protokolů ze zasedání obecního výboru), panovala u většiny obyvatel Litovle spokojenost s jeho působením.79
V roce 1902 začali litovelští Němci skupovat nemovitosti, na což ale
česká strana rychle reagovala celou řadou protiopatření. V neprospěch
místních Němců pak hrála skutečnost, že během uplynulých tří let přišli
do Litovle další čeští úředníci, kteří nahradili ty německé, a tím byla převaha inteligence jednoznačně na české straně. Karel Mekiska se v předvolební kampani pokusil spolu se svými přívrženci zvrátit dosavadní poměr
sil alespoň ve třetím sboru, a sice za pomoci některých voličů, jež dali
v předchozích volbách hlas českému táboru. Ještě tři roky od „převratu“
zmítala Litovlí ostrá oboustranná agitace vyhrožující protivníkovi i vlastním
voličům, pokud by „zradili“.
Voličské seznamy byly vyloženy 12. prosince 1902. Během necelého
týdne bylo podáno 11 reklamací, které se však podařilo rychle vyřídit.80
Nic tedy nebránilo tomu, aby se ve druhé polovině ledna uskutečnily
další obecní volby. Jejich výsledek byl sice očekáván, ale přesto překvapil.
Vzhledem k rozsáhlé agitaci se totiž předpokládalo, že budou litovelští
Němci bojovat. Nakonec se ale neúčastnili volby ani do jednoho volebního sboru.81 V novém, výhradně českém obecním výboru pak zasedlo
10 nových zastupitelů. Starostou Litovle byl znovu zvolen Vácslav Socha
a ve funkci pokračovali i tři jeho radní. Pouze čtvrtý radní, MUDr. Smyčka,
byl nahrazen majitelem mlýna T. Zdráhalem.
V předvolební kampani 1903 byl učiněn ze strany litovelských Němců poslední pokus zvrátit nově nastolené poměry v městské samosprávě.
Ve třech následujících obecních volbách, které se konaly do vypuknutí
první světové války (1906, 1910 a 1913),82 se již místní Němci o nic nepokusili a voleb se neúčastnili. S ohledem na jejich stále slábnoucí pozici
79
Selská stráž, č. 3, 17. ledna 1903. Mezi nejvýznamnější počiny českých zastupitelů
patřilo zavedení českého značení ulic, zavedení češtiny jako úředního jazyka, zrušení mýta
a předláždění některých ulic. Dále se začala intenzivně řešit otázka hřbitova a vysoušení
rybníka. Efektivněji se také pronajímaly obecní nemovitosti a především došlo ke zřízení
nižší reálky (1901), pro kterou byla později v Litovli vystavěna nová budova.
80
SOkA Olomouc, AML, kart. 1023. K obecním volbám 1903 jsou dochovány vyhlášky,
protokol o zasedání reklamační komise, tištěné kandidátní listiny, protokol o volbě a seznamy
oprávněných voličů.
81
Selská stráž, č. 3, 17. ledna 1903; č. 4, 24. ledna 1903 a č. 5, 31. ledna 1903. V prvním
sboru měli Češi 20 voličských hlasů, Němci 8, dva hlasy pak patřily nerozhodnutým voličům.
Ve druhém sboru měli Češi 152 voličských hlasů, Němci 82, nerozhodnutých voličů bylo
7. Ve třetím sboru disponovali Češi 847 voličskými hlasy a Němci 403 (u obou skupin byly
započítány i umělé hlasy). Nerozhodnutých hlasů bylo 39.
82
Zmiňované ročníky voleb se odráží v Sochově pozůstalosti pouze ve formě nekomentovaných statistických údajů. K obecním volbám 1906 jsou v AML, kart. 1024 a 1027
dochovány plné moci, písemné reklamace, voličské seznamy, hlasovací listy a protokol o volbě
nového zastupitelstva. K obecním volbám 1910 se dochovaly pouze hlasovací listy (kart.
1025) a soupisy voličů (kart. 1027). K obecním volbám 1913 jsou dochovány v kart. 1026
pouze kandidátní listiny, protokol o volbě a plné moci.
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to nemělo ani smysl. Mnozí Němci se z Litovle vystěhovali (např. J. Kux),
někteří původní Němci „se stali“ Čechy a do města se navíc přistěhovalo
další české obyvatelstvo. V roce 1910 žilo ve městě 4597 lidí, z nichž se
3695 hlásilo k české obcovací řeči.83
Na rozdíl od uplynulých dvou desetiletí přestaly být obecní volby
„tématem“ a také tisk o nich referoval minimálně. V roce 1910 se například
Selská stráž omezila na pouhou informaci, kdy se volby konají, a na přetištění seznamu zvolených zastupitelů v jednotlivých sborech.84 Litovelskou
veřejnost v tomto období mnohem více než kritická pojednání a polemiky
o „popřevratovém“ vývoji ve městě zajímaly investiční záměry zastupitelstva (výstavba elektrárny, hledání nových zdrojů pitné vody, dokončení
regulačního plánu města, zřízení okresní nemocnice atd.).85
Závěr
V rámci předkládané příkladové studie se autor pokusil čtenáři přiblížit taktiku používanou českými aktivisty v litovelských volebních bojích
v poslední čtvrtině 19. století. Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato taktika byla
hojně využívána i v mnoha dalších smíšených obcích (nejen) na Moravě.
V této souvislosti znovu připomeňme „boj o radnici“ v Prostějově, Uherském Hradišti, Hranicích, Kroměříži, Třebíči, ve Vyškově či v Holešově.
V kontextu užitých prostředků a postupů ve volebních bojích tedy
není litovelský příklad ničím výjimečným. Zajímavý však může být rozsahem a intenzitou předvolebních kampaní i konečnými volebními výsledky. Na rozdíl od mnoha dalších lokalit českomoravského prostoru došlo
v Litovli v roce 1899 k úplné porážce místních Němců, kteří neovládli ani
jeden z volebních sborů a v novém obecním výboru měli pouze jednoho
zastupitele. V jiných obcích se německým aktivistům zpravidla podařilo
uhájit alespoň jeden volební sbor. Za zmínku pak stojí skutečnost, že extrémní podoba příprav obecních voleb v Litovli byla intenzivně sledována
širokou veřejností i politiky (zemskými poslanci), v jejichž projevech bylo
po „litovelských zkušenostech“ nejednou slyšet volání po úpravě stávajícího
volebního řádu.
Regionální historiografie se zabývala otázkou litovelských obecních
voleb pouze v kontextu „slavného volebního vítězství Čechů“. „Boj o litovelskou radnici“ byl v regionální literatuře líčen z pohledu vítěze a v podstatě
83
Selská stráž, č. 12, 25. března 1911.
84
Tamtéž, č. 3, 15. ledna 1910.
85
Kromě neutuchající kritiky způsobu vedení města ze strany místních Němců rezonovalo
v Litovli po roce 1905 stále více napětí uvnitř českého tábora. Mladší generace obecních
zastupitelů, jež se už neúčastnila „boje o Litovel“, napadala starší generaci, včetně V. Sochy,
který v důsledku těchto ataků na krátkou dobu rezignoval na post starosty. Blíže k této
problematice: K r e j č í , J.: Boj o českou Litovel, s. 96–97.
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kopíroval jednostranný a etnicistní pohled soudobých českých periodik,
popřípadě výklad prezentovaný v pamětech čelných českých aktivistů.
V regionálněhistorických pracích pak zcela chybí objasnění volebního
systému, resp. mechanismu voleb do obecních výborů, vysvětlení některých uváděných jevů a událostí a v neposlední řadě zasazení litovelských
událostí do širšího kontextu vývoje národnostní otázky v českomoravském
prostoru. Vedle analýzy volební taktiky českých aktivistů při „dobývání
radnic“ tedy bylo dalším autorovým cílem „zaplnit“ tuto mezeru v regionální historiografii a současně nabídnout čtenáři mnohovrstevnatý výklad,
který bude oproštěn od zkratkovitých a emotivně zabarvených interpretací.
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Příloha č. 1: Kontinuita obecních výborů
Funkční období
1850–1861
1861–1864
1864–1867
1867–1870
1870–1873
1873–1876
1876–1879
1879–1883
1883–1886
1886–1891
1891–1896
1896–1899
1899–1903
1903–1906
1906–1910
1910–1913

Počet členů
OV
18
18
24
24
24
24
24
24
24
30
30
30
30
30
30
30

Pokračovalo ve funkci v následujícím OV
počet / % (zaokrouhleno)
4
22 %
13
72 %
14
58 %
16
67 %
19
79 %
20
83 %
16
67 %
18
75 %
22
92 %
23
77 %
24
80 %
1
3%
20
67 %
19
63 %
19
63 %
26
87 %

Pramen: SOkA Olomouc, AML, Protokoly zasedání obecního výboru 1861–1914, inv. č. 332–352.

105

106

566
628

629
919

1809
1560

1510

1522

1416

1883
1886

1891
1896

1899
1903

1906

1910

1913

45 %; 641

52 %; 798

58 %; 870

66 %; 1190
62 %; 964

75 %; 474
84 %; 775

64 %; 363
65 %; 410

–
64 %; 356

–

–
52 %; 289

–
–
–

–

68 500 K

60 514 K

26 594 zl.
63 832 K

23 244 zl.
–

17 453 zl.
23 694 zl.

–
14 336 zl.

–

–
10 001 zl.

3520 zl.
–
6044 zl.

Celková výše
odváděných
přímých daní
v obci

30

30

30

30
30

30
30

24
30

–
24

–

–
47

–
–
54

Počet
voličů
I. sboru

226

250

250

189
241

109
142

95
106

–
82

–

–
–

–
–
85

Počet
voličů
II. sboru

1160

1242

1230

1590
1289

490
747

447
492

–
453

–

–
–

–
–
398

Počet
voličů
III. sboru

–

32 066 K

26 862 K

11 313 zl.
32 239 K

11 728 zl.
–

8565 zl

–
7410 zl.

–

–
3338 zl.

–
–
2010 zl.

Výše odváděných
přímých daní
v I. sboru

–

18 180 K

17 121 K

7625 zl.
15 798 K

5751 zl.
–

4447 zl.
4909 zl.

–
3525 zl.

–

–
–

–
–
2018 zl.

Výše odváděných přímých
daní ve
II. sboru

–

18 254 K

16 531 K

7656 zl.
15 793 K

5765 zl.
–

4441 zl.

–
3401 zl.

–

–
–

–
–
2016 zl.

Výše odváděných přímých daní
ve III. sboru

Prameny: SOkA Olomouc, AML (kart. 952, 953, 1023–1027); tamtéž, Pozůstalost Vácslava Sochy L 8-3, kart. 1–8; vybraná čísla Litovelských novin,
Našince a Selské stráže.

–

–
559

–
558

1867
1870

1873

287
–
537

1850
1861
1864

Volební účast
(procentní podíl; počet účastníků volby)

A

1876
1879

Počet oprávněných voličů
(voličských
hlasů)

Rok
konání
voleb
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Příloha č. 3
Rok
Počet obyvatel
konání
Litovle
obecních
voleb
1850
2646 (k roku
1854)
1864
2880 (k roku
1861)
1870
3186 (k roku
1869)
1879
4051 (k roku
1880)
1891
4355 (k roku
1890)
1899
4632 (k roku
1900)
1910
4597 (k roku
1910)

Počet
Počet
Počet
českého
německého voličských
obyvatelstva obyvatelstva
hlasů
–

–

287

Podíl
voličských
hlasů na
obyvatelstvu
10,8 %

–

–

537

18,6 %

–

–

558

17,5 %

1539

2490

559

13,8 %

1761

2589

629

14,4 %

3159

1448

1809

39 %

3695

885

1522

33 %

Prameny:
1910: Litovelské noviny, č. 12, 25. března 1911; 1900: tamtéž, č. 6, 29. března 1901; 1890:
tamtéž, č. 2, 25. ledna 1900; 1880: tamtéž, č. 2, 25. ledna 1900; dále: B a r t o š , Josef
a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Sv. III. Ostrava 1972, s. 142;
1869 a 1854: tamtéž, s. 142; 1861: K o ř i s t k a , Carl: Die Markgrafschaft Mähren und
das Herzogthum Schlesien in ihren geographischen Verhältnissen. Wien – Olmüz 1861, s. 476.

107

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Aus den „Kämpfen um die Rathäuser“ mährischer Städte
Die Wahlen zu den Gemeindeausschüssen in Littau (Litovel)
am Ende des 19. Jahrhunderts.
Im Rahmen der vorliegenden Fallstudie versucht der Autor dem Leser die von den
tschechischen Aktivisten in den Littauer Wahlkämpfen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
angewandte Taktik zu erläutern. Diese wurde, wie aufgezeigt wird, auch in vielen anderen
gemischtsprachigen Gemeinden (nicht allein) in Mähren verfolgt. In diesem Zusammenhang
verweist der Autor auf die „Kämpfe um die Rathäuser“ in Prossnitz (Prostějov), Ungarisch
Hradisch (Uherské Hradiště), Mährisch Weißkirchen (Hranice), Kremsier (Kroměříž), Trebitsch (Třebíč), Wischau (Vyškov), bzw. in Holleschau (Holešov). Im Kontext der hierbei
zum Einsatz gebrachten Mittel und Vorgehensweisen in den Wahlkämpfen stellt Littau
folglich keinen Einzelfall dar. Interesse verdient das Beispiel Littau jedoch durch Umfang
und Intensität der Vorwahlkampagnen und der endgültigen Wahlergebnisse. Im Unterschied
zu zahlreichen anderen Orten im böhmisch-mährischen Raum erlitten in Littau im Jahre
1899 die einheimischen Deutschen eine vollständige Niederlage und sie beherrschten keinen
einzigen der gewählten Ausschüsse und stellten im neuen Gemeindeausschuss lediglich einen
Vertreter. In anderen Gemeinden konnten die deutschen Aktivisten in der Regel zumindest
einen Wahlausschuss verteidigen. Erwähnung verdient darüber hinaus die Tatsache, dass
die außergewöhnliche Form der Vorbereitungen der Gemeindewahlen in Littau von einer
breiten Öffentlichkeit und Politikern (Landtagsabgeordnete) verfolgt wurde, in deren Stellungnahmen nach den „Littauer Erfahrungen“ wiederholt laut der Ruf nach einer Korrektur
der bestehenden Wahlordnung ertönte.
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Martin Vašíček
Sociální původ studentů českých gymnázií
na Moravě 1870–1938

Social Background of the Students of Czech Grammar Schools in Moravia in
1870–1938
Based on the main catalogues of nine Moravian grammar schools the author analyzes
the socio-professional background of their students in the years 1870–1938. Most
students belonged to the middle class (under the monarchy almost 2/3, after 1918
about 55 %). About 30 to 40 % were of lower class background. The upper class represented under the monarchy only 1–2 % and only after the creation of the republic
the number of upper class students rose up to 5 %. Within the middle class group
there is a development from old professions to new ones and simultaneously a growth
of the upper middle class and decrease of the lower end middle class.
Key words: students, grammar schools, social background, social classes

Studie předkládá výsledky výzkumu sociálního původu studentů
gymnázií s českým jazykem vyučovacím na Moravě mezi léty 1870–1938.1
Na tomto segmentu populace se autor pokouší zachytit vývoj sociálního
složení českého obyvatelstva. Je přitom třeba upozornit na skutečnost, že
gymnaziální studenti představovali pouze velmi malou část společnosti,
Gary B. Cohen uvádí, že před první světovou válkou gymnazisté tvořili
jen 3 % příslušné věkové kohorty.2 Studium na gymnáziu tak bylo velmi
exkluzivní záležitostí, která s sebou nesla značnou prestiž.
Předkládaná studie přispívá k poznání problematiky sociální mobility, reflektuje totiž společenské skupiny, které své děti do gymnázií,
jejichž absolutorium sloužilo jako jakýsi „sociální výtah“, posílaly. Výzkum
umožňuje vysledovat otevřenost společenských vrstev a ukazuje, do jaké
míry se inteligence tzv. seberekrutuje, tj. obnovuje z vlastních řad. Studium
1
Zkoumáni jsou studenti škol gymnaziálního typu (klasická gymnázia, reálná gymnázia,
reformní reálná gymnázia). V práci nejsou mezi těmito typy činěny rozdíly, uvedené školy
jsou vnímány jednotně. Autora k tomuto přístupu vedly dva důvody: 1) ačkoliv se jednotlivé
typy vzájemně lišily v osnovách, všechny byly koncipovány jako osmileté ústavy zaměřené
primárně na přípravu k vysokoškolskému studiu; 2) komparace jednotlivých typů gymnázií
je komplikována faktem, že konkrétní ústavy poměrně často své zaměření měnily, zvláště
v období po roce 1918 docházelo k situaci, kdy na jedné škole běžely dva i tři typy vedle
sebe.
2
C o h e n , Gary B.: Education and Middle Class Society in Imperial Austria 1848–1918.
West Laffayette 1996, s. 127.

Časopis Matice moravské 134/2015
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sociokulturních znaků studentů je dnes standardní součástí moderně
pojímaných dějin vzdělanosti, které již nechápou školy jako „pouhé“ prostředky k předávání penza informací, ale také jako instituce se zásadním
vlivem v procesech emancipace, sociální mobility, asimilace a integrace.3
Studenti gymnázií rozhodně nestojí stranou zájmu české historiografie. Josef Kolejka se v sérii článků z 90. let věnoval moravským gymnáziím
od 16. do 19. století, zvláště se zaměřoval na česká gymnázia v Brně a Olomouci. Jeho práce si ve větší míře všímají také sociálního a národnostního
původu studentů.4 Dalším z průkopníků byl Jan Havránek. Dlouhá řada jeho
publikací byla věnována středoškolskému a vysokoškolskému prostředí, výrazným rysem Havránkovy práce je přitom sociální přesah, který do tématu
vnesl. Vzdělávací instituce vnímal jako centra výchovy elit, jeho pozornost
je tak věnována z velké části studentům.5 Třetí výraznou tváří akcentující
v dějinách školství sociální aspekty je americký historik Gary B. Cohen.
Svými příspěvky výrazně rozšířil znalosti o vztahu vzdělání a společnosti
v českých zemích a v rakouské monarchii vůbec.6 K sociokulturním charakteristikám studentstva upnula svoji pozornost také řada dalších badatelů.
Možnosti komparace výsledků jejich prací jsou však v důsledku různého
stupně dochování pramenů a především užití různých stratifikačních
modelů jen omezené. Českobudějovickému vyššímu školství v 1. polovině 19. století věnoval pozornost Miroslav Novotný, období Předlitavska
sledovala Kateřina Řezníčková v monografii Študáci a kantoři za starého
Rakouska. České střední školy v letech 1867–1918. Srovnávání studentů
českých a německých středních škol v době první republiky se věnovaly
Věra Steinbachová, Kateřina Mertová a Marie Macková. Analýzu studentů
a absolventů technicky zaměřených vysokých škol v době monarchie provedl Milan Myška.7 V souvislosti s těmito texty upozorňuji také na výzkum
3
K a d l e c , Petr: Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě
a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava 2013, s. 34.
4
Pouze výběrově K o l e j k a , Josef: První české střední školy na Moravě 1867–1884.
(Slovanská gymnázia v Brně a Olomouci). ČMM 111, 1992, s. 253–272; t ý ž : Vznik osmiletých
gymnázií na Moravě a ve Slezsku 1849–1867. ČMM 117, 1998, s. 39–56; t ý ž : Brněnské
gymnázium v letech 1884–1898. In: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali
Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. Brno 1999, s. 393–400.
5
Výběrově: H a v r á n e k , Jan: Moravské školství v druhé polovině 19. století. ČMM 91,
1972, s. 117–125; t ý ž : Gymnázia, reálky a výchova elit. Acta Polytechnica 6, 1990, s. 79–85;
t ý ž : Role gymnázií při vytváření kulturní elity českého národa v 2. polovině 19. století. In:
Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. Z Českého ráje a Podkrkonoší.
Supplementum 5. Semily 2000, s. 61–71.
6
Výběrově: C o h e n , Gary B.: Die Studenten der Wiener Universität 1860–1900: Ein
soziales und geographisches Profil. In: Plaschka, Richard G. – Mack, Karlheinz (edd.): Wegenetz
des europäischen Geistes II: Universitäten und Studenten. Vienna 1987, s. 290–316; t ý ž :
Education.
7
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;
t ý ž : Českobudějovické piaristické gymnázium a utváření vrstvy moderní inteligence na jihu
Čech (1762–1848). In: Město a intelektuálové od středověku do roku 1848. Sborník statí
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dvojice Doležal – Ullrich ze 30. let 20. století, který se týkal abiturientů
českých středních škol.8 Prozatím nejrozsáhlejší a nejkomplexnější výzkum
na poli studia středoškolského studentstva pak provedl Petr Kadlec, který
je zároveň autorem aktuální bibliografie k tématu.9
Předkládaná studie je analýzou studentů devíti ústavů v devíti různých
lokalitách: Brno (1867), Olomouc (1867), Přerov (1870), Zábřeh (1896),
Kyjov (1898), Boskovice (1900), Břeclav (1919), Jihlava (1919) a Znojmo
(1919). Jako základní pramen výzkumu slouží hlavní katalogy daných institucí.10 Ty se vyznačují vysoce standardizovanou podobou, protože sloužily
jako podklad pro oficiální státní statistiky. Kromě informací o prospěchu
obsahují personálie každého studenta, právě na základě nich může badatel
analýzu provádět; jde o rubriky: 1) rodiště, 2) vlast, 3) vyznání, 4) mateřská řeč 5) zaměstnání (stav) živitele (otec, poručník, případně odpovědný
dozorce/ubytovatel), 6) bydliště rodičů, 7) přechodné bydliště – bydliště
odpovědného dozorce/ubytovatele.11 Výzkumník se musí vyrovnat s problémy vágnosti některých zápisů a s různou mírou jejich abstrakce, tyto
a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. Praha 2008,
s. 935–958; Ř e z n í č k o v á , Kateřina: Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední
školy v letech 1867–1918. Praha 2007; S t e i n b a c h o v á , Věra: Sociální původ studentů
gymnázia v Domažlicích a ve Stříbře v letech 1918–1938. In: Machačová, Jana – Matějček,
Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 7. Kutná Hora – Opava – Praha 2001, s. 132–157;
M e r t o v á , Kateřina: Studenti středních škol okresu Chomutov 1918–1938. In: Machačová,
Jana – Matějček, Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 9. Opava 2002, s. 49–135; M a c k o v á , Marie: Studentstvo gymnázií v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–1938. In:
Machačová, Jana – Matějček, Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 9. Opava 2002, s. 23–47;
M y š k a , Milan: Podíl vyšších montanistických učilišť na formování technické inteligence v habsburské monarchii a v českých zemích. ČMM 124, 2005, s. 119–154; t ý ž : Vzdělání a kariéra.
Kariéry absolventů Vyššího montanistického učiliště / Báňské akademie v Příbrami 1849–1918. In:
Nacionalismus, společnost a kultura ve Střední Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi
k 75. narozeninám. Praha 2007, s. 395–404.
8
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.
9
K a d l e c , Petr: Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české
a zahraniční historiografii. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2, 2011, s. 199–218;
t ý ž : Z dělnických rodin mezi inteligenci. K otázce zastoupení dětí dělníků ve vyšším školství druhé
poloviny 19. a počátku 20. století. Dílčí výsledky a možnosti výzkumu. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I. Bilance a výhledy studia. Sborník z konference věnované 95. výročí
narození Arnošt Klímy. Ostrava 2011, s. 137–150; t ý ž : Střední školy.
10
Archiv Města Brna, M 51 Gymnasium Dr. Josefa Kudely v Brně (1867–1953), inv. č. 4,
14, 27, 37, 47, 57, 67, 74; Státní okresní archiv (dále SOkA) Blansko, F 25 Gymnasium
Boskovice, inv. č. 47, 57, 67, 77, 84; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, D 220 Státní reformované reálné gymnazium Břeclav, 1919–1939, inv. č. 2, 12, 18, 19; SOkA Jihlava, České
gymnázium Jihlava, inv. č. 4, 14, 22; SOkA Hodonín, KG-Ky Klvaňovo gymnasium Kyjov
1898–1953, inv. č. 73, 83, 91, 101, 108; SOkA Olomouc, M5-26 Slovanské gymnasium (I.)
Olomouc, inv. č. 7, 17, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 85; SOkA Přerov, Gymnázium Jakuba Škody
Přerov 1870–1953, inv. č. 261, 271, 280, 290, 300, 310, 319, 326; SOkA Šumperk, Státní
reálné gymnasium Zábřeh, inv. č. 9, 19, 29, 39, 46; SOkA Znojmo, ZG Gymnázium Znojmo,
inv. č. 2, 12, 18.
11
Blíže k prameni K a d l e c , Petr: Prameny k dějinám vzdělání a školství – tištěné
programy (výroční zprávy) středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy.
In: Myška, Milan – Zářický, Aleš (edd.): Prameny k hospodářským a sociálním dějinám
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problémy komplikují správné zařazení studentů do kategorií zvoleného
stratifikačního modelu.12
Celkem bylo analyzováno 20 335 studentů, ne u všech však bylo
možné pracovat se všemi informacemi, v některých případech zůstaly
rubriky hlavního pramene prázdné. Časové sondy jsou konstruovány
jako jednotlivé školní roky na počátku sledovaných desetiletí, šlo o osm
sond v těchto letech: I. 1870/71, II. 1880/81, III. 1890/91, IV. 1900/01,
V. 1910/11, VI. 1920/21, VII. 1930/31, VIII. 1937/38/39. Při konstrukci
sond je třeba mít na paměti, že každý student musí být analyzován jen
jednou. Gymnaziální studium trvalo osm let, tudíž sondy, které by byly
konstruované pro kratší období, by obsahovaly některé studenty dvakrát.
Devítileté cykly jsou nepraktické ze dvou důvodů: 1) neustále dochází
k posunování sledovaného roku v rámci každého desetiletí, což může působit zmatečně; 2) v případě, že někteří studenti jeden z ročníků opakují,
jsou v devítiletém cyklu ještě zachyceni. Jako ideální řešení se proto nabízí
desetileté cykly, výsledky jsou přehledné a srozumitelné, riziko zaznamenání „propadlíků“ sice existuje, ale je nižší. Tento princip nebylo možno
dodržet u sondy poslední. V důsledku Mnichova totiž došlo k zásadnímu
přerušení dosavadního vývoje. Řada škol přestala náležet k území samostatného českého státu, ostatní pak musely čelit velkému návalu studentů,
kteří s rodiči odešli do vnitrozemí. Přirozená skladba tak byla jednou provždy narušena. Proto je jako poslední sonda volen stav před zářím 1938,
tj. školní rok 1937/38, pouze u Jihlavy pak rok 1938/39.
Rozboru byli podrobeni všichni studenti všech ročníků sledovaného
školního roku, tj. časové sondy, a to včetně těch, kteří v průběhu školního
roku z ústavu odešli, nebo na něj naopak přišli.13 Výjimku tvoří poslední
sonda, v níž nejsou analyzováni studenti maturitního ročníku. Ti jsou totiž
totožní s třídou, která byla analyzována jako prima v sondě 1930/31. Jejich
vyloučení tak zamezilo možnému dublování dat. Ze stejného důvodu byli
v případě Jihlavy z analýzy vyjmuti studenti, kteří na ústav přišli po obsazení Sudet.
Pro sledování sociálního původu studentstva autor využil stratifikační
model vytvořený ostravským historikem Petrem Kadlecem. Kadlec se tématem středoškolského studentstva dlouhodobě zabývá a jeho práce vytyčují
základní postupy a předkládají první ucelenější výsledky. K využití Kadlenovověku 2. Ostrava 2010, s. 252–289; Š e t e l í k , Antonín: Sbírka normálií platných pro
české školy střední. Praha 1902, s. 45–48.
12
Problematice se věnovala řada domácích i zahraničních badatelů, za všechny uvádím
C o h e n , G. B.: Die Studenten, s. 298–299; t ý ž : Education, s. 170; H a r r i g a n ,
Patrick J.: Mobility, Elites, and Education in French Society of the Second Empire. Waterloo 1980,
s. 163–165; K a d l e c , P.: Prameny k dějinám, s. 283–285.
13
Počet studentů k jednotlivým rokům tak neodpovídá oficiálním statistickým datům,
která jsou uváděna pouze k počátku a konci školního roku; analyzovaných studentů je více.
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cova modelu autora vedly tyto důvody: 1) Kadlec se inspiroval metodologií
zahraničních výzkumů,14 avšak zároveň ji upravil tak, aby byla vhodná
pro českou ekonomicko-společenskou realitu; 2) v sociálněhistorických
výzkumech založených na kvantitativních metodách je nutno klást důraz
na kompatibilitu, z důvodů praktičnosti výzkumů je vhodné navazovat
na existující práce;15 3) kompatibilita umožňuje komparaci jednotlivých
výzkumů, čehož lze využít pro pozdější syntézy; 4) sám Kadlec uznává, že
výsledky jeho bádání nelze zatím považovat za obecně platné,16 k tomu je
třeba dalších výzkumů postavených na stejných základech. Jedním z takových je předkládaná studie.
Charakteristika sledovaných lokalit
Lokality, ve kterých se nacházely sledované ústavy, měly v některých ohledech shodné rysy. Ve všech, kromě Břeclavi, sídlila okresní
politická správa. Brno, Olomouc, Jihlava a Znojmo měly dlouhou tradici
gymnazijního vzdělávání sahající až do 16., respektive 17. století; také
Kyjov se mohl chlubit latinským gymnáziem, i když jen krátce existujícím,
z 18. století. Na dějinách Břeclavi, Přerova a Zábřehu lze sledovat blahodárný vliv železniční dráhy na hospodářský rozvoj města, naopak na Boskovicích, Kyjově, Jihlavě či Znojmě vliv nedostatečného spojení se světem.
Z hlediska národnostního složení sledovaných lokalit a vlády nad
městem je lze rozdělit do tří skupin: 1) česká města s českou správou, jde
o případ Boskovic a především Přerova; 2) města s německou menšinou
ovládající radnice, jež však po čase musela ustoupit české vládě, případ
Kyjova; 3) města ovládaná Němci až do vzniku republiky, zde Brno, Břeclav,
Jihlava, Olomouc a Znojmo. Všechna města ze třetí skupiny prožívala v roce
1918 tu mírnější, tu ostřejší střety s Němci, tu vstřícnější, tu vyhrocenější
předávání radnic. Břeclav, Jihlava a Znojmo měly společný ještě další rys,
německý vliv v těchto lokalitách byl natolik silný, že zde česká gymnázia
mohla vzniknout až po roce 1918.
14
Jde především o L u n d g r e e n , Peter – K r a u l , Margret – D i t t ,
Karl: Bildungschancen und soziale Mobilität in der städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
Göttingen 1988; S c h ü r e n , Reinhard: Soziale Mobilität. Muster, Veränderungen und
Bedingungen im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen 1989; H e t t l i n g , Manfred:
Politische Bürgerlichkeit. Der Bürger zwischen Individualität und Vergesellschaftung in Deutschland
und der Schweiz von 1860–1918. Göttingen 1999.
15
W e i s e r , Tomáš: Návrh tezí k teoretické a metodologické inovaci oboru „sociální dějiny“ v české historiografii. In: Machačová, Jana – Matějček, Josef (edd.): Studie k sociálním
dějinám 6. Kutná Hora – Praha – Opava 2001, s. 9–21, zde s. 21.
16
K a d l e c , Petr: Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě
a ve Slezsku ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Disertační práce na Katedře
historie FF OU. Ostrava 2012, s. 132.

113

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Z hlediska založení sledovaných škol pozorujeme, že Brno, Olomouc,
Boskovice, Břeclav, Jihlava a Znojmo patřily mezi lokality, kde byly ústavy
založeny jako státní, naproti tomu v Přerově a Kyjově jako obecní, v Zábřehu jako spolkové, matiční. Státní gymnázia financoval stát, ten mohl
s obcemi uzavírat smlouvy, na jejichž základě potom obce vykonávaly
některé konkrétní povinnosti, např. zajišťovaly otop aj. Obecní a spolková
gymnázia vznikala jako soukromé instituce a obce či spolky nesly náklady
na jejich fungování. Zřizovatelé se v těchto případech snažili o co nejrychlejší zestátnění ústavů, případně alespoň o státní či zemské subvence, které
by financování ulehčily.
Dle významu lokalit můžeme města rozdělit tímto způsobem: 1) Brno:
zcela mimořádné postavení jako zemské správní a průmyslové centrum,
daleko před ostatními co do velikosti i počtu obyvatel; 2) Olomouc, Jihlava,
Znojmo: tradiční centra bez industrializace, jejichž vliv spadal především
do oblasti státní správy, obchodu a financí a kultury; 3) Břeclav, Přerov,
Zábřeh: industrializované lokality s výrazným ekonomickým potenciálem;
4) Boskovice, Kyjov: malá města, jejichž vliv byl pouze okresní a jejich
vývoj pomalý.17
Primární funkce gymnázií spočívala v poskytování vyššího všeobecného vzdělání, podle lokality však tyto instituce mohly zastávat i jiné role.
V Brně, kde byli Němci zajištěni ekonomicky silnými kapitálem, neznamenal vznik českého gymnázia vážnější problém, z německého pohledu šlo
jistě o nepříjemnost, z dlouhodobého hlediska však jedna škola nemohla
charakter města proměnit. V ekonomicky méně rozvinutých lokalitách
jako Olomouc, Jihlava či Znojmo naopak mohlo být založení takové školy
výraznou vzpruhou pro český element ve městě; Češi zde měli společensky
a ekonomicky k vládnoucím německým vrstvám mnohem blíže než v Brně,
mocenský vztah zde byl více vnímán jako kulturní a vzdělanostní než jako
čistě hospodářský, proto se Jihlava a Znojmo tak urputně bránily českou
střední školu povolit. Podobnou situaci můžeme vidět také v Břeclavi.
V českém Přerově bylo gymnázium jen jednou z mnoha kulturních institucí,
sloužilo zde skutečně především jako školská instituce, naopak v Zábřehu
stálo v první linii proti snahám o germanizaci, jeho vzdělávací role byla jen
jednou z mnoha. Konečně u malých měst Boskovic a Kyjova lze vyzdvihnout ekonomický aspekt a otázku prestiže. Vznik střední školy v takové
obci znamenal její povýšení nad mnoho jiných lokalit, které jim byly jinak
podobné; tyto instituce často sloužily jako kulturní centra, byly známkou
toho, že se ve městě vyskytuje i „lepší společnost“. Založení školy mělo
také nesporný ekonomický význam. Nabídka vzdělání přitahovala zájemce
z okolí, čímž rostla poptávka jednak po ubytování, jednak po potravinách
17
K rozdělení srov. B a r t o š , Josef, – S c h u l z , Jindřich – T r a p l ,
Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960 III–XI. Ostrava 1972–1988;
K u č a , Karel: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku I–VIII. Praha 1996–2011.
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a dalším zboží. Především v případě malých měst mohlo jít o vítaný stimul.
Ze sledovaných ústavů v tomto ohledu profitovaly Boskovice, kde gymnázium vydržoval stát a obec jej nemusela platit ze svého. Naopak v Kyjově
veřejnost často zpochybňovala ekonomickou výhodnost gymnázia v době,
kdy jej vydržovala obec samotná, náklady se jí často zdály vyšší než příjmy.18
Charakteristické rysy konkrétních lokalit se do struktury studentstva
gymnázií promítaly tím spíše, čím menší spádovou oblast ústav pokrýval.
Velikost spádové oblasti lze přitom vysledovat na základě analýzy trvalých
bydlišť studentů. Slovanská gymnázia v Brně a Olomouci měla po svém
vzniku velmi širokou působnost. Zastoupení studentů bydlících trvale
přímo ve městech byl nízký a nízký zůstával nejméně do 90. let 19. století
v případě Brna a do přelomu století 19. a 20. století v případě Olomouce.19 Poměr studentů z místa ústavu a z obcí vzdálených více než 10 km
se v obou případech vyrovnal až před první světovou válkou. Po válce již
více či méně výrazně převažovalo studentstvo bydlící přímo v Brně a Olomouci. Přerovské gymnázium se nemohlo počtem přespolních studentů
brněnskému a olomouckému protějšku rovnat, a to ani v 70. a 80. letech,
a nejpozději od přelomu 19. a 20. století jej lze považovat za lokální.20
Zábřežský ústav sloužil primárně studentům z blízkého okolí města
(do 10 km), ti představovali za celé sledované období 54,3 % všech studujících, studenti ze samotného města pak po roce 1918 30–40 %. Taktéž
kyjovské gymnázium se od počátku profilovalo jako ústav sloužící místním
a studentům z blízkých obcí. Studující s trvalým bydlištěm vzdálenějším
10 km od města představovali v průměru jen 11,5 % všech. Podobné byly
i případy Boskovic a Břeclavi.21 Nejsilnějším zastoupením studentů z místa
školy disponovaly ústavy ve Znojmě a Jihlavě.22
V průběhu sledovaného období došlo k výraznému zahuštění sítě
českých gymnázií. Tato skutečnost logicky vedla k tomu, že na ústavech
ubývalo studentů s trvalým bydlištěm v obcích vzdálenějších 10 km od místa
školy a naopak přibývalo studentů s trvalým bydlištěm v místě školy.23
18
K l v a ň a , Josef: Prvých osm let gymnasia. In: VIII. výroční zpráva obecního českého
gymnasia v Kyjově na konci školního roku 1905–1906. Kyjov 1906, s. 3–31.
19
Brněnský ústav vykazoval v sondě 1890/91 29,1 % studentů z místa ústavu, olomoucký
v sondě 1900/01 22,2 % studentů z místa ústavu.
20
Přerovský ústav navštěvovalo v 70. letech 19. století 37,5 % studentů pocházejících
z obcí vzdálenějších více než 10 km od města, v 80. letech pak 51,5 % těchto studentů; naproti
tomu v Brně a Olomouci šlo v 70. letech o 84,4, respektive 72,9 % těchto studentů a v 80. letech
pak o 81,7, respektive 72,8 %; v sondě 1900/01 přerovský ústav čítal již jen 17,6 % studentů
z obcí nad 10 km od Přerova.
21
Pokud jde o Boskovice, studenti z města samotného představovali v průměru za celé
sledované období 35,2 % všech studujících, studenti z obcí do 10 km 50,6 % a ze vzdálenějších lokalit 14,2 %; v případě Břeclavi studenti ze vzdálenějších lokalit tvořili 13,4 % všech,
studenti z města samotného a z blízkého okolí pak rovnoměrně zbytek.
22
Gymnazisté přímo z města Znojma představovali 67 % všech, přímo z Jihlavy pak 59 %.
23
Během sledovaného období 1870–1938 studentů z obcí vzdálených více než
10 km od místa školy ubylo: Brno 84,4 % → 32 %, Olomouc 72,9 % → 10,6 %, Přerov

115

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Kvantitativní vývoj gymnaziální soustavy na Moravě
Rekonstrukce kvantitativního vývoje gymnaziální soustavy na Moravě
je možná na základě školských schematismů a oficiálních státních statistik.24 Podle těchto pramenů se ve čtyřicetiletém období mezi roky 1871
a 1911 počet gymnázií na Moravě zdvojnásobil, a to z 16 na 32, počet
studentů zároveň vzrostl z 5 857 na počátku 80. let na 8 464 v roce 1911.
Tento vývoj v podstatě odpovídal vývoji gymnaziální soustavy v celém
Předlitavsku, moravská gymnázia představovala v průběhu doby 11–14 %
všech předlitavských ústavů, studenti moravských gymnázií pak přibližně
11 % všech předlitavských studentů.25 K největšímu nárůstu počtu škol
došlo v 90. letech 19. století, mezi roky 1891 a 1901 vzniklo devět nových
ústavů; ve stejné době také velmi vzrostl počet studentů, z 5 307 na 7 900.
Gymnaziální systém se do roku 1918 zřetelně proměnil i z hlediska
národnostního. V roce 1882 studovalo na 15 německých gymnáziích 60,4 %
všech studentů, zatímco na třech českých 29,7 % a na dvou utrakvistických 9,9 %. Na jeden německý ústav tak připadaly 4 % všech moravských
studentů, na utrakvistický přibližně 5 %, ale na český téměř 10 %. České
gymnázium tak co do návštěvnosti výrazně převyšovalo gymnázium německé.26 V roce 1911 již situace vypadala odlišně, 14 německých ústavů
navštěvovalo 41 % moravských studentů, 18 českých 59 %; na jeden ně37,5 % → 7,6 %; za stejnou dobu přibylo studentů z místa školy: Brno 13,8 % → 58,2 %,
Olomouc 7,1 % → 75,6 %, Přerov 31,3 % → 65,2 %.
24
Údaje a propočty v této části vycházejí z: D a s s e n b a c h e r , Johann: Jahrbuch
der Unterrichtsanstalten der Reichsrate vertretenen Länder und der Militärgränze. Vierter Jahrgang
1871. Ung.-Hradisch 1871; Oesterreichische Statistik. Band III, Heft 2: Statistik der UnterrichtsAnstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1881/1882.
Wien 1884; Oesterreichische Statistik. Band XXXV, Heft 4: Statistik der Unterrichts- Anstalten in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1890/1891. Wien 1893;
Österreichische Statistik, Band LXX, Heft 3: Statistik der Unterrichtsanstalten in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1900/1901. Wien 1904; Österreichische
Statistik. Neue Folge, Band VIII, Heft 3: Statistik der Unterrichtsanstalten in den im Reichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern für das Jahr 1910/1911. Wien 1914; Zprávy Státního
úřadu statistického Republiky československé. Střední školství v Československé republice na počátku
školního roku 1920/21. Č. 9, roč. II. Praha 1921; Zprávy Státního úřadu statistického Republiky
československé. Vysoké a střední školy ve školním roce 1930/31. Č. 1–3, roč. XIII. Praha 1932;
Zprávy Státního úřadu statistického Republiky československé. Školství v Československé republice
ve školním roce 1936/37. Č. 46–47, roč. XIX. Praha 1938.
25
Poměr zastoupení moravských gymnázií mezi všemi gymnázii v Předlitavsku činil:
1871 13,2 %, 1882 12,2 %, 1891 12,1 %, 1901 14 %, 1911 11 %; poměr zastoupení moravských gymnazistů mezi všemi předlitavskými gymnazisty činil: 1882 11,7 %, 1891 10,7 %,
1901 11,8 %, 1911 8,8 %; v první dekádě 20. století výrazně poklesl podíl moravských gymnázií
i moravských gymnazistů na celkových stavech v Předlitavsku, příčinou tohoto poklesu byl
enormní vývoj v Haliči, kde v roce 1901 32 ústavů představovalo 15 % všech předlitavských
gymnázií, ta navštěvovalo 26 % všech předlitavských gymnazistů, v roce 1911 však šlo již
o 73 gymnázií, tedy o 25 % všech předlitavských ústavů, navštěvovalo je pak 34,1 % všech
předlitavských studentů.
26
Největším moravským ústavem co do počtu studentů bylo v roce 1882 české gymnázium
v Brně (660), následoval český ústav v Olomouci (601), třetí pak bylo německé gymnázium
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mecký ústav tak připadalo 2,9 % studentů, na český 3,3 %. Výše zmíněný
prudký rozvoj v 90. letech 19. století se týkal převážně českého gymna
ziálního školství, z devíti založených ústavů bylo sedm českých a zastoupení
studentů na českých gymnáziích se zvýšilo ze 47 % na 60 %.
Bezprostředně po roce 1918 docházelo v českých zemích k racionalizaci školské sítě. Na Moravě vzniklo již v roce 1919 devět nových gymnázií, všechny české, roku 1920 dalších šest, z nich dvě německá, a v roce
1921 ještě jeden český ústav. Celkem bylo založeno v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku během prvních tří let republiky 34 nových gymnázií.27
K roku 1921 tak na Moravě existovalo celkem 50 gymnázií, z toho
15 německých, do roku 1937 počet gymnázií ještě vzrostl na 67, přičemž
německých zůstalo jen 14 z nich. Na počátku 20. let moravská gymnázia
představovala 25 % všech gymnázií v Československu, stejný poměr pak vykazoval i rok 1937. Moravské ústavy navštěvovalo ve školním roce 1920/21
12 196 studentů, z nich 2 684 byli Němci, roku 1936/37 šlo již o 31 121
studentů, z toho 5 796 Němců, německé zastoupení mezi moravskými
studenty tak během 20. a 30. let pokleslo z 22 % na 18,6 %. Na počátku
20. let pak všichni moravští studenti představovali 23,4 % všech studentů
v Československu, do školního roku 1936/37 se tento poměr změnil jen
minimálně na 24,9 %.
Pro celé sledované období 1870–1938 se ukazuje, že kvantitativní
vývoj moravského gymnasiálního školství postupoval stejným tempem jako
celkový vývoj v Předlitavsku a později v Československu, poměr zastoupení
moravských gymnázií a jejich studentů se v průběhu času měnil pouze málo.
Střední vrstva28
Největší rezervoár studentstva českých gymnázií představovala střední
společenská vrstva, mezi lety 1870/71 a 1910/11 z ní pocházely téměř 2/3
všech studentů. Od počátku druhé dekády 20. století se zastoupení střední
vrstvy začalo snižovat a průměr sond po roce 1918 činil 56 %. Převahu
střední vrstvy mezi studenty potvrzuje řada badatelů i pro jiné země či
časová období.29
v Brně (536), následovalo přerovské české gymnázium (480) a druhé německé gymnázium
v Brně (425).
27
N e u h ö f e r , Rudolf: Patnáct let středního školství. Jubilejní reliéf. Praha 1933,
s. 21–25.
28
Rozdělení středních vrstev a do nich náležející socioprofesní skupiny: a) nižší střední
vrstva – obchodníci, střední rolníci, učitelé obecných škol, střední úředníci, zřízenci a zaměstnanci; b) vyšší střední vrstva – středoškolští pedagogové, lékaři, advokáti a vyšší úředníci;
A) stará střední vrstva – obchodníci, střední rolníci, řemeslničtí mistři, drobní podnikatelé;
B) nová střední vrstva – střední a vyšší úředníci, zaměstnanci a zřízenci, učitelé a středoškolští
pedagogové, lékaři, advokáti; viz K a d l e c , P.: Střední školy, s. 361–362.
29
Za všechny K r a u l , Margret: Untersuchungen zur sozialen Struktur der Schülerschaft
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Při srovnání s 12–24 %30 střední vrstvy v běžné populaci se oproti
studentstvu ukazuje jasná disproporce. Střední vrstvy byly na školách
zastoupeny možná až několikanásobně silněji. Příčin tohoto stavu lze identifikovat více, zde bych vyzdvihnul dvě: 1) střední vrstvy byly dost majetné
na to, aby mohly svým potomkům vzdělání zajistit; 2) střední vrstvy měly
mimořádnou motivaci ke vzdělávání.
Tabulka č. 1: Podíl osob ze střední vrstvy na celkové skladbě studentů 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Střední vrstva
62,5
66,7
68,9
61,3
63,4
57,4
56,2
54,0

Výchově a vzdělání dětí byla ve středních vrstvách věnována značná
pozornost.31 Příslušnost k profesím zajišťujícím postavení ve středních
vrstvách totiž zpravidla, výjimku zde do velké míry představují střední
rolníci, vyžadovala určitou míru kvalifikace a profesionalizace, kterou si
měl mladý člověk osvojit především prostřednictvím vzdělávacího systému.
Živnostníci i řemeslníci, stejně jako příslušníci inteligence museli získat pro
výkon svého povolání příslušný vzdělávací certifikát. Cílem vyšší střední
vrstvy bylo především udržení vlastní pozice, jelikož šlo zpravidla o vysokoškolsky vzdělané osoby, jejich děti měly také dosáhnout vysokoškolského
diplomu. Absolutorium gymnázia v tomto případě znamenalo jen první
krok, nezbytnou podmínku. Pro nižší střední vrstvu však zpočátku maturita samotná představovala dosažení požadované mety. Zisk maturitního
vysvědčení byl vstupenkou mezi nižší vrstvy inteligence.32
des preußischen Gymnasiums im Vormärz. Bildung und Erziehung 29, 1976, č. 6, s. 509–519,
zde s. 514; W e h l e r , Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftgeschichte III. Von der „Deutschten
Doppelrevolution“ bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849–1914. München 2008, s. 1204;
H a r r i g a n , P. J.: Mobility, s. 148.
30
M a c h a č o v á , Jana – M a t ě j č e k , Jiří: Sociální stratifikace a mobilita v českých zemích v 19. století. Úvodní poznámky, základní poznatky. In: Machačová, Jana – Matějček,
Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 2 (9), Kutná Hora – Opava – Praha 1998, s. 9–138,
zde s. 25.
31
T i t í ž : Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914. Praha 2010, s. 117.
32
Andrea Pokludová považuje středoškolské vzdělání za potřebné pro vykonávání
kvalifikované a formalizované duševní práce, viz P o k l u d o v á , Andrea: Formování
inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava 2008, s. 11.
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Tabulka č. 2: Podíl osob z nižší a vyšší střední vrstvy na celkové skladbě studentů původem ze střední vrstvy 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Nižší střední vrstva
92,0
96,0
87,8
90,7
84,4
78,5
74,4
70,5

Vyšší střední vrstva
8,0
4,0
12,2
9,3
15,6
21,5
25,6
29,5

Při diferenciaci střední vrstvy na nižší střední a vyšší střední se
ukazuje výrazný rozdíl mezi německými a českými ústavy. Na německých
gymnáziích vyšší střední vrstva představovala do roku 1918 jednu čtvrtinu
všech studentů pocházejících ze střední vrstvy,33 v případě českých škol
přitom šlo přibližně o jednu desetinu. Za jedinou částečnou výjimku lze
považovat brněnský ústav, kde se vyšší střední vrstva v sondě 1910/11
dostala přes 20% hranici a přiblížila se nejnižším hodnotám na školách
německých. Petr Kadlec vidí příčinu této diference v rozdílném stupni
ekonomického vývoje obou národů.34 Ke stejným závěrům došel ve svých
výzkumech středních a vysokých škol taktéž Gary B. Cohen.35
Zastoupení studentů původem z vyšší střední vrstvy postupem doby
rostlo, výjimečný se z tohoto pohledu zdá být rok 1880/81 a také 90. léta,
kdy se v důsledku rychlého zahušťování gymnaziální sítě mírně zvýšilo
zastoupení nižší střední vrstvy. Nejvíce žáků z vyšší vrstvy bylo zastoupeno
vždy v Brně, naopak nejméně do konce 19. století v Olomouci. Jednotlivé
školy se výrazně lišily způsobem přechodu do nových poměrů po roce
1918. V Přerově a Boskovicích mezi sondami 1910/11 a 1920/21 nelze
mluvit o zásadních změnách, na druhou stranu v Brně byla vyšší vrstva
skokově navýšena o 10 % a v Olomouci dokonce o 13 %. Právě v Olomouci
došlo ke značnému posílení téměř všech profesí tvořících vyšší vrstvu:
vyšší úředníci, lékaři, inženýři i advokáti minimálně dvojnásobně zvýšili
své zastoupení mezi živiteli studentů. Olomoucký ústav se tak již prakticky
nelišil od svého protějšku v Brně a na konci 30. let disponoval nejvyšším
33
K a d l e c , P.: Střední školy, s. 203.
34
Tamtéž, s. 204. Na rozdíly v české a německé společnosti v době monarchie upozorňuje
Jiří Štaif a dokazuje je na porovnání českého a německého obyvatelstva Prahy; Němci zaujímali
pozice, které předpokládaly vyšší vzdělání a vliv, mnohem častěji náleželi k podnikatelstvu či
inteligenci. Viz Š t a i f , Jiří: Společenská modernizace a česká intelektuální elita v 19. století.
(Několik úvah na dané téma). In: Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice 2006,
s. 10–27.
35
C o h e n , G. B.: Education, s. 171.
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zastoupením vyšší střední vrstvy vůbec. Gymnázia v Boskovicích a Kyjově
se jako jediná vymykala trendu posilování vyšší střední vrstvy. Kyjovské
gymnázium vykazovalo mimořádně nízké hodnoty pod 20 %, ze sledovaných lokalit šlo o obec jednoznačně nejmenší, ekonomika oblasti stála
především na zemědělství, takže místních vyšších vrstev nebylo mnoho,
většinu představovali vyšší úředníci, lékaři a středoškolští profesoři, kterých
ale postupně ubývalo. Analogicky nízké hodnoty jako v Kyjově můžeme
sledovat také v Boskovicích, jejichž charakter byl do jisté míry podobný.
Tabulka č. 3: Podíl osob ze staré a nové střední vrstvy na celkové skladbě studentů původem ze střední vrstvy 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Stará střední vrstva
76,5
84,8
73,4
69,7
60,4
52,9
47,4
41,9

Nová střední vrstva
23,5
15,2
26,6
30,3
39,6
47,1
52,6
58,1

Jedním ze základních vývojových znaků ve střední vrstvě je posun
od převažující staré střední vrstvy k střední vrstvě nové. Tento vývoj lze
považovat za obecný, odehrával se na všech typech všeobecně vzdělávacích
středních škol, ve všech lokalitách, a to jak na školách českých, tak německých.36 Jev byl samozřejmě dán postupnou proměnou celé společnosti,
procesem přechodu od produktivních skupin společnosti k neproduktivním,
což umožňoval technologický pokrok. Rozvíjel se tak ekonomický sektor
služeb; s jeho mohutněním, rostoucí diferenciací a komplexitou, vyvstal
problém s organizací, který se řešil vytvořením dalšího patra služeb, moderně řečeno managementu.
I zde můžeme pozorovat náskok studentů německých škol před
českými. Již v 50. letech 19. století byla nová střední vrstva na německém
gymnáziu a německé reálce v Olomouci zastoupena téměř 45 %.37 Tuto
hodnotu se přitom některým českým gymnáziím podařilo překročit až
ve 20. a 30. letech 20. století. Před první světovou válkou již německé školy
disponovaly většinou 60–70 % nové střední vrstvy.38 U českých ústavů po36
Milan Myška tento posun potvrzuje i pro studenty Vyššího montanistického učiliště
v Příbrami. V letech 1895–1913 představovala nová střední vrstva 60 % celé střední vrstvy.
M y š k a , M.: Podíl, s. 136.
37
K a d l e c , P.: Střední školy, tab. 139, s. XCIII.
38
Tamtéž.

120

S

O

C

I

Á

L

N

Í

P

Ů

V

O

D

…

zorujeme hodnotu 30–40 %. Výjimku představovala jen dvě gymnázia, brněnské s 54 % a přerovské s 48 %. Brněnský ústav disponoval jednoznačně
nejvyšším zastoupením nové střední vrstvy po celou dobu monarchie, tato
skutečnost souvisela s hospodářským, politickým a kulturním významem
zemské metropole. V případě Přerova hrála svou roli železnice. Naopak situace v Olomouci se podobala spíše menším městům jako Kyjov a Boskovice.
Stejně jako v Zábřehu zde chybělo silnější zastoupení středních zřízenců
a zaměstnanců i středních a vyšších kádrů úřednictva.
Posun od staré k nové střední vrstvě pokračoval i po roce 1918.
Stejně jako v případě nižší a vyšší střední vrstvy můžeme mezi sondami
1910/11 a 1920/21 pozorovat jak kontinuální přechody, tak výrazné
skoky. Nejvýznamněji se změna projevila v Olomouci, nová vrstva měla
po vzniku republiky o 15 % vyšší zastoupení a dosahovala 53,3 %, což ji
řadilo plnohodnotně mezi Brno, Přerov či Znojmo. Hodnot mezi 50–60 %
pak dosahovala i v následujících letech. K výraznému posílení nové střední
vrstvy došlo také v Zábřehu a v Boskovicích; ve všech třech případech se
do proměny promítnul výrazný úbytek rolnictva. V průměru sond po roce
1918 vykazuje největší hodnoty pro novou střední vrstvu Přerov se 63 %.
Kolem 55 % tvořila nová vrstva na ústavech v Olomouci, Brně a Jihlavě.
Malá města Boskovice a Kyjov byla již pod 50 % hranicí.
Tabulka č. 4: Zastoupení dětí z rodin středních rolníků ve studentstvu původem ze střední vrstvy 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Střední rolnictvo
62,8
69,2
53,0
52,5
40,2
28,0
24,0
16,1

Daleko nejvýznamnější socioprofesní skupinou, která se objevovala
jak v rámci studentů ze středních vrstev, tak studentstva vůbec, bylo střední rolnictvo.39 Mezi sledovanými školami však panovaly značné rozdíly.
Na olomouckém českém gymnáziu tvořila tato skupina v průměru sond
39
Na základě výzkumů Milana Myšky, Jána Hučka, Otto Urbana a dvojice Machačová
– Matějček uvádí Petr Kadlec, že střední rolníci disponovali zpravidla 10–20 ha (s nutným
přihlédnutím k regionálním rozdílům), a mohli si tedy dovolit udržovat potomka na stu
diích. Je přitom nutno počítat s tím, že v socioprofesní skupině se může objevovat také blíže
neurčitelné množství majitelů větších i menších hospodářství. Blíže k problematice tamtéž,
s. 364–368.
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do roku 1918 téměř 65 % střední vrstvy. Se zahušťováním sítě středních
škol a vnitřní proměnou středních vrstev sice i zde docházelo k úbytku této
složky obyvatel, její dominance nad ostatními socioprofesními skupinami
však stále přetrvávala. Brněnský ústav se, nikoliv překvapivě, vyznačoval
naopak nejnižším podílem rolníků mezi studenty, v sondě před první
světovou válkou klesl až pod 30 %.
Vysoké zastoupení rolnického obyvatelstva mezi studenty je jedním
ze znaků, který odlišuje studentstvo českých a německých gymnázií, neboť od 90. let 19. století reprezentovali rolníci na některých německých
středních školách dokonce pouhé jednotky procent.40 Kadlec pro tento
rozdíl identifikuje v zásadě tři příčiny: 1) německé školy měly výrazně
více městský charakter, nezahrnovaly početné venkovské obyvatelstvo,
které bylo do velké míry české; 2) z důvodů ekonomického a kulturního
náskoku byly mezi studenty mnohem více zastoupeny inteligence a nové
střední vrstvy; 3) židovské obyvatelstvo, které se zemědělství prakticky
nevěnovalo, studovalo v naprosté většině na německých školách, a to
v nemalých počtech.41
Po roce 1918 pokračovalo „sesychání selského stavu“.42 Přestože
rolníků mezi živiteli studentů neustále ubývalo, stále tvořili významnou socioprofesní skupinu a často také nejpočetněji zastoupenou. Výrazný propad
se ukazuje již mezi sondami 1910/11 a 1920/21, například na gymnáziu
v Olomouci ubylo celých 20 % živitelů z řad středních rolníků, v sondě
1920/21 čítali již „jen“ 24 %, do konce sledovaného období pak tento
poměr klesl až na 7 %, což představovalo nejnižší hodnotu mezi sledovanými ústavy vůbec. Proměny zastoupení skupiny mezi sondami 1910/11
a 1920/21 hrály zásadní roli při změnách poměrů mezi starou a novou
střední vrstvou. Ve třech případech více či méně kontinuálních přechodů
v Brně, Přerově a Kyjově se pokles rolnictva jeví jako mnohem méně výrazný
než v Olomouci či Zábřehu, které prošly náhlou proměnou střední vrstvy.
Vedle rolníků se jako konstitutivní socioprofesní skupiny střední
vrstvy ukazují především obchodníci, střední zřízenci a zaměstnanci,
učitelé obecných, měšťanských a odborných škol a také vyšší úředníci.
Zástupci každé z těchto skupin tvořili pravidelně okolo pěti a více procent
z celkového počtu studentstva na každém ze sledovaných ústavů. Zástupci
svobodných povolání, středoškolských učitelů, středních úředníků a dalších
pak tyto konstitutivní skupiny spíše doplňovali a jejich podíl na celkovém
počtu studentů byl nízký.
40
Tamtéž, tab. 135, s. XCI.
41
Tamtéž, s. 209.
42
K á r n í k , Zdeněk: Poznámky k vývoji sociálních skupin, vrstev, stavů a tříd v dobách
první republiky. (Krátká úvaha). In: Čechurová, Jana – Štaif, Jiří (edd.): K novověkým sociálním
dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes. Praha 2004, s. 113–118, zde s. 114; trend
ubývání potomků rolníků mezi studenty potvrzují i D o l e ž a l , J. – U l l r i c h , Z.:
Výzkum, s. 195.
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Dolní vrstva43
Vedle střední vrstvy představovala významný zdroj studentstva také
dolní vrstva. Do roku 1918 z ní pocházela téměř ¹/³ všech studentů. Nejvyšším zastoupením disponoval ústav v Kyjově s 38 %, naopak nejmenším
gymnázium v Olomouci s pouhými 26 %, žádná jiná škola se přitom pod
hranici 30 % nedostala. Průměr sond po roce 1918 vykazuje pouze malé
zvýšení, a to na 36,5 %. Nejvíce studentů z dolní vrstvy mělo gymnázium
v Břeclavi (42 %) a opět v Kyjově (40 %), nejméně pak znovu v Olomouci
(28 %). Při sledování kontinuální řady od sondy 1870/71 do 1937/38/39
si lze všimnout, že neexistuje jednoznačný trend vývoje zastoupení dolní
vrstvy. Např. hodnoty pro olomoucký ústav byly pro počáteční a konečnou sondu totožné, během sedmdesáti let tu prakticky nedošlo ke změně,
podobně v Přerově se obě sondy lišily jen o 2 %. Stejný jev pozorujeme
i u ústavů zakládaných na přelomu 19. a 20. století. Délka existence školy
se prakticky neprojevuje ani při porovnání průměrů všech sond každého
ústavu zvlášť. Kolem brněnských 35 % se pohybovalo jak téměř stejně
dlouho existující gymnázium v Přerově, tak ústavy v Zábřehu a Boskovicích
nebo nové školy v Jihlavě a Znojmě. Také na českém gymnáziu v Domažlicích a německém ve Stříbře sledujeme hodnoty mezi 35–40 %.44 Pokud
tedy po roce 1918 došlo na často deklarované snahy o větší otevřenost
a demokratizaci školství, dolní vrstvy jako celku se to dotklo jen velmi málo.
Tabulka č. 5: Podíl osob z dolní vrstvy na celkové skladbě studentů
1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Dolní vrstva
31,6
29,3
25,7
35,0
31,4
37,3
35,7
36,4

Vztah dolní vrstvy ke vzdělání byl po dlouhou dobu přinejmenším
vlažný. V prostředí, v němž bylo třeba zajišťovat především každodenní
přežití, se vzdělání vnímalo jako nemístný luxus. Vždyť venkovská chudina,
43
Socioprofesní skupiny náležející do dolní vrstvy: dělníci, řemeslníci, drobní obchodníci,
drobní zemědělci, nižší zřízenci a zaměstnanci, nižší úředníci; viz K a d l e c , P.: Střední
školy, s. 361–362.
44
S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, tab. 8, s. 148.
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zemědělská čeleď, nádeníci i domácí výrobci, plně zabezpečili své biologické potřeby teprve v poslední čtvrtině 19. století, do té doby žili ve stádiu
podspotřeby. Mezi chudým řemeslnictvem a dělnictvem však již před
koncem 19. století docházelo k narůstání materiální úrovně a konzumu.45
S prostředky však bylo stále nakládáno spíše bezprostředně, o budoucích
perspektivách se začalo uvažovat teprve postupně. Akumulaci jakéhokoliv
kapitálu komplikovala také neregulovaná porodnost, která přetrvávala přibližně do konce 19. století, kdy byly v tomto směru přijaty vzory chování
středních vrstev.46 Nutnost zajišťovat obživu, častá zaměstnanost i v případě
matek, nevídaný to jev ve vyšších vrstvách, a velký počet dětí tak jakékoliv
systematické vzdělávání od počátku vylučovaly. V praxi byly mladší děti
vychovávány dětmi staršími, zatímco rodiče pracovali. Financování vyššího
vzdělání tak bylo velmi problematické i v situaci, kdy se rodiče rozhodli
dítě „poslat do škol“. Ve většině případů musely děti naopak samy začít
vydělávat peníze. Rodinná pouta se tak poměrně brzy rozvolňovala, bez
podnětů k rozvoji, bez výrazných citových vazeb a pod hrozbou násilí při
autoritativní „výchově“ identifikace vyprchávala a potomci rodiny v brzkém věku opouštěli; následoval brzký sexuální život a založení vlastní
domácnosti.47
Tyto materiální podmínky byly doplněny mentalitou, jež se vyznačovala nezájmem až odporem ke vzdělání. Cokoliv nepraktického mělo
punc zbytečnosti, stejně jako cokoliv, co nemělo okamžitý vliv na životní
situaci lidí. Tento přístup dokládá průkopník vzdělávání hluchoněmých
Václav Frost, který sepsal na konci 40. let 19. století spisek Jen s pravdou
ven aneb sprostý rozum o velkých věcech, v něm postava Petra Skaláka líčí, že
„zdravý rozum“ zdobí „pravé Čechy“, zatímco „v knihách si mnozí [učenci] oči
zkazili, sedláci či nádeníci si prací v přírodě zrak zostřují“.48 Podobné názory,
zvláště na venkově, dlouhou dobu přežívaly a mizely jen pomalu. Dolní
vrstva často nevnímala vzdělání ani jako možnost sociálního vzestupu,
jedním z charakteristických rysů byl totiž fatalismus a pasivita, v myšlení
převažovala spíše přizpůsobivost danému, než snaha o jeho proměnu.49
Aspirací dolní vrstvy bylo „žít dneškem“, zatímco u střední vrstvy existovala
orientace na budoucnost, její příslušníci byli např. schopni odložit svou
spotřebu, ušetřit, třeba na vzdělání dětí. Podobné myšlení se v dolní vrstvě
rozvíjelo jen pomalu.50
45
M a c h a č o v á , Jana – M a t ě j č e k , Jiří: Vzory chování v českých zemích
19. století. In: Machačová, Jana – Matějček, Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 19. století 7/2. Opava – Praha – Kutná Hora 1997, s. 399–481, zde s. 436, graf 1.
46
T i t í ž : Nástin, s. 107.
47
Tamtéž, s. 113.
48
P o k o r n á , Magdaléna: „Držím já na císaře… a držím se svým králem“. Výklad světa
po revoluci 1848. ČČH 109, 2011, s. 44–80, zde s. 68.
49
M a c h a č o v á , J. – M a t ě j č e k , J.: Nástin, s. 116.
50
K e l l e r , Jan: Vzestup a pád středních vrstev. Praha 2000, s. 26.
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Sociální mobilita v dolních vrstvách probíhala zpravidla nejprve odchodem z vesnice do města, tj. z postavení venkovské chudiny k dělnictvu.
S postupnou profesionalizací a rostoucími požadavky na kvalifikaci si dělníci
začínali uvědomovat možnosti přechodu svých dětí k nemanuální práci, „aby
se nemusely dřít“.51 Důležitou roli zde hrál „kontakt“ se socioprofesními
skupinami, které zaujímaly vyšší společenskou pozici, právě tento kontakt
byl zprostředkovatelem změny myšlení, v tomto případě rostoucího zájmu
o vzdělání.52 Mobilitním cílem se staly dolní příčky inteligence, učitelé
obecných škol či nižší úředníci. Ačkoliv z hlediska materiálního zabezpečení
nemuselo jít nutně o polepšení, společenská prestiž byla jednoznačně vyšší.
V tomto postupu však již vzdělání hrálo klíčovou roli.
Vedle materiálních podmínek a mentality určovaly přístup dolních
vrstev ke vzdělání také další faktory. Ty Petr Kadlec označuje jako tzv.
vnější, identifikuje v nich vzdělávací politiku státu, míru rozvoje vzdělávací
(a také dopravní) sítě a v neposlední řadě také otázky hospodářské, a to
jak na úrovni státu jako celku, tak na úrovni regionu.53
Tabulka č. 6: Zastoupení dětí z rodin řemeslníků ve studentstvu původem z dolní vrstvy 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Řemeslnictvo
63,8
63,6
58,1
52,1
48,8
47,4
36,6
30,9

Dominantní socioprofesní skupinou v dolní sociální vrstvě byli řemeslníci.54 Josef Hanzal prokázal, že již v 70. a 80. letech 18. století představovaly
jejich děti kolem 40 % všech studentů.55 Ještě v 1. polovině 19. století se
51
M a c h a č o v á , Jana – M a t ě j č e k , Jiří: Problémy obecné kultury v českých
zemích 1781–1989. Kutná Hora – Opava 2008, s. 280.
52
Lukáš Fasora popisuje „kontakt“ různých společenských tříd jako předpoklad změny
chování. Kontakt má podobu komunikace, výměny zkušeností či interpretace světa. Místy
kontaktu jsou především zaměstnání, bydliště, státní instituce jako úřady či školy, ale i místa
společenského života (restaurace, kavárny, divadla aj.). Kontakt se může projevovat jak
spoluprací, tak konfrontací. F a s o r a , Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj vzájemných vztahů
na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. Brno 2010, s. 24 a 304.
53
K a d l e c , P.: Z dělnických rodin, s. 148.
54
K vymezení socioprofesní skupiny t ý ž : Střední školy, s. 367–368.
55
H a n z a l , Josef: Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 1775–
1848. Sborník archivních prací 26, 1976, s. 221–260, zde s. 254.
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na českobudějovických vyšších školách zastoupení řemeslníků pohybovalo
mezi 40–50 %.56 Během následujících let tento podíl významně klesl, průměr
sond do roku 1918 činí 55 % živitelů z dolní vrstvy a 16,5 % živitelů vůbec.
Potvrzuje se tak představa o řemeslnících jako skupině, která se, dlouho
jako jediná z dolní vrstvy, cíleně snažila o vzdělávání vlastních potomků.
Často šlo sice jen o základní znalosti umožňující vykonávat profesi otce
a převzít po něm živnost, i tak zde však byl rozdíl proti ostatním příslušníkům dolní vrstvy. Orientace na vyšší vzdělání se prosazovala pomalu, z počátku především u mladších synů, starší dědili postavení otce. S postupnou
proletarizací populace řemeslníků (velká část z nich byla skutečně chudá
a svým postavením se příliš nelišila od méně kvalifikovaných dělníků) se
však vyšší vzdělání stávalo cestou, jak se vymanit ze skromného dostatku.
Teprve před první světovou válkou klesl podíl živitelů z řad řemeslníků na méně než 50 % příslušníků dolní vrstvy. Ubývání této skupiny
bylo spojeno s koncentrací výroby a kapitálu v průběhu průmyslové
revoluce. Mezi jednotlivými lokalitami, ale i druhy řemesel, však v tomto
ohledu existovaly propastné rozdíly. Např. v průmyslovém Brně, které se
orientovalo především na textilnictví, bylo postavení krejčích a obuvníků
špatné již v polovině 19. století, naproti potravinářská řemesla se udržovala
v lepších podmínkách po delší dobu.57 Opačnou situaci můžeme pozorovat
v Přerově, kde se průmysl orientoval na potravinářství. Na fakt, že o úpadku
řemesel nelze mluvit v globálu, upozorňuje Pavel Kladiwa, podle něhož
záleželo na konkrétní profesi.58
Do roku 1918 se největší podíl řemeslníků vyskytoval v Boskovicích,
kde dosahoval v průměru extrémně vysokých 74 % dolní vrstvy. Naopak
nejnižší hodnoty vykazovalo gymnázium v Zábřehu, studentů z řad řemeslnictva zde v průměru studovalo pouhých 30 % dolní vrstvy. Pozice tamního
řemeslnictva byla oslabena velmi vysokým zastoupením drobných zemědělců59 a taktéž dělníků. Situace na zábřežském ústavu se v tomto ohledu
podobala spíše německým gymnáziím. Na nich se reprezentace řemeslníků
na dolní vrstvě pohybovala zpravidla mezi 25 a 30 % v předválečné sondě.
Přitom ani v 50. letech 19. století zde řemeslníci nepřekračovali 50 % dolní
vrstvy.60 Ukazuje se tak, že ani druhá socioprofesní skupina typická pro
české školy nebyla na německých ústavech zdaleka tak početná.
56
N o v o t n ý , M.: Socioprofesní a teritoriální stratifikace, tab. 2, s. 134.
57
F a s o r a , Lukáš: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva
města Brna 1851–1914. Brno 2007, s. 71 a 72.
58
K l a d i w a , Pavel: Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století
v českých zemích – stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské
literatury. In: Čechurová, Jana – Štaif, Jiří (edd.): K novověkým sociálním dějinám českých
zemí VI. Sociální dějiny dnes. Praha 2004, s. 33–58, zde s. 41.
59
Do socioprofesní skupiny drobných zemědělců byly zařazeny zejména tyto zápisy
z hlavních katalogů: domkař, zahradník, malorolník, chalupník aj.
60
K a d l e c , P.: Střední školy, tab. 140, s. XCIII.
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První světová válka ani vznik Československa se na zastoupení řemeslnictva mezi živiteli studentů výrazně neprojevily. Teprve ve 20. a 30. letech
pokračoval trend ústupu skupiny ze scény. Největší zastoupení vykazovali
řemeslníci v Boskovicích, zde dokonce průměr prvorepublikových sond
stále ukazuje více než 50 % řemeslníků v rámci dolní vrstvy, v Kyjově
a Jihlavě. Všechny tři lokality se přitom vyznačovaly teprve probíhající
industrializací, řemeslnictvo zde bylo vystaveno výrazně menší konkurenci
ze strany velkovýroby než v jiných oblastech. Naopak v Břeclavi a Přerově,
kde se průměrné zastoupení řemeslníků pohybovalo kolem 25 % dolní
vrstvy, byla před provozováním samostatné živnosti dávána přednost práci
pro dráhu.
Tabulka č. 7: Zastoupení dětí z rodin dělníků na veškerém
studentstvu 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Dělnictvo
1,8
2,8
3,3
4,5
6,6
6,2
6,1
6,8

Řemeslnictvo patřilo mezi tradiční socioprofesní skupinu dolní vrstvy.
Koncentrace výroby způsobovala neustálý pokles příslušníků této skupiny;
na druhou stranu se prosazovaly nové profese spojené právě s modernizací hospodářství, především šlo o nižší úředníky, zaměstnance a zřízence
a také o dělnictvo. V průměru sond do roku 1918 potomci dělníků tvořili
4,3 % všech studentů, od 70. let 19. století se projevoval postupný růst
zastoupení této skupiny. Mezi jednotlivými ústavy však panovaly rozdíly.
V Přerově představovali již od 70. let alespoň 3 %. Ve většině šlo o dělníky
na dráze a topiče. Také v Brně sledujeme výrazné dělnické zastoupení,
počet gymnazistů z dělnických rodin vzrostl až na necelých 10 % všech
studentů, v sondách do roku 1918 šlo o nejvyšší hodnotu. Brněnské dělníky
nelze blíže určit, protože nejčastěji byli do katalogů zapisováni prostě jako
„dělník“.61 Lze však předpokládat, že oproti Přerovu se zde vyskytovalo
61
Tento zápis je dosti problematický, nelze z něj vyčíst prakticky nic jiného, než že
jde o námezdně pracující osobu, jejíž náplň práce je spojená s fyzickou činností; typická
je periodicita platu (často týdenní) a silná závislost na zaměstnavateli. Dělnictvo bylo jako
socioprofesní skupina velmi různorodé. V prostředí českých zemí bylo utváření třídního cítění skupiny komplikováno několika faktory: 1) národnostní roztříštěností, která se částečně
odrážela ve struktuře dělnictva; 2) rozpolceností světa českých dělníků mezi město a venkov;
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výrazně více továrního dělnictva. Poněkud překvapivě dosahovali vysokých hodnot živitelé z řad dělníků také v Kyjově, bohužel je opět nelze
blíže určit. Může se jednat o zemědělské dělnictvo, pracovníky dráhy či
horníky z blízkých lignitových dolů. Na druhou stranu Olomouc a Boskovice představovaly ústavy, na kterých se dělnictvo vyskytovalo skutečně
jen výjimečně: v Olomouci průměr sond před rokem 1918 vykazoval jen
2,2 %, v Boskovicích 2,7 %.
V meziválečném období se celkový růst zastoupení dělnictva zastavil,
hodnota se ustálila na 6–7 %. Nadprůměrných hodnot dosáhli živitelé-dělníci opět v Kyjově, v roce 1937/38 představovali dokonce 11,5 % všech
živitelů. Charakter zápisů v hlavních katalozích se však nezměnil, takže bližší
určení není možné. Nízké hodnoty kolem 3 % vykazoval ústav v Olomouci,
kde v zásadě nedošlo k žádné proměně oproti předešlému období.
Horní vrstva
Vzdělávací strategie horní společenské vrstvy byla určována především snahou o udržení a potvrzení sociální pozice a statusu rodiny.
U potomků se očekávalo převzetí praxe v případě svobodných povolání,62
firmy v případě podnikatelů či kariérní postup do horních pater hierarchie
v případě státních úředníků. Kromě případů zámožných podnikatelů bylo
vzdělání jedinou cestou, jak daný úkol splnit, a i podnikatelé si postupem
doby uvědomovali, že vyšší vzdělání rozšiřuje jejich potomkům možnosti.
Nešlo přitom pouze o nabyté vědomosti, i když jejich význam s rostoucí
náročností technologií narůstal,63 o vzdělávací certifikát, či prestiž, ale také
o sociální kontext. Skrze vyšší vzdělání byl student schopen získat solidní
sociální kapitál, který se v budoucí kariéře mohl hodit.64
Horní vrstva reprezentovala řídící skupinu ve společnosti i hospodářství. Šlo jak o samostatné podnikatele, tj. vlastníky velkých firem, továren
či finančních institucí, tak o nejvyšší technické či administrativní úředníky,
manažery. Ze starší doby do horní vrstvy náležela také šlechta, bohatí
pozemkoví vlastníci, či vysoký klérus.65 Tato společenská špička přitom
3) převážně maloměstským profilem osídlení s typickým těsným soužitím a vzájemným
ovlivňováním příslušníků nižší a střední vrstvy. F a s o r a , L.: Dělník, s. 36.
62
Ve Francii v době druhého císařství chtělo mezi středoškolskými studenty 62 % dětí
právníků studovat právo, podobné hodnoty vykazovala také další odborná povolání (Professionals). Poměrně výjimečně docházelo k přechodu do jiné profese, pokud nešlo o přechod
z nižší do vyšší vrstvy. H a r r i g a n , P. J.: Mobility, s. 41.
63
M y š k a , Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia
dějin sekundárního sektoru. Ostrava 2010, s. 207.
64
B o u r d i e u , Pierre: The Forms of Capital. In: Richardson, John G. (ed.): Handbook of Theory and Reasearch for the Sociology of Education. New York – London 1986,
s. 241–258, zde s. 249 a 250.
65
M a c h a č o v á , J. – M a t ě j č e k , J.: Vzory, s. 459.
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představovala maximálně 1 % celé populace.66 Do roku 1918 navíc platilo,
že šlo především o Němce, kteří své potomky do českých škol pochopitelně
neposílali. České elity měly jen omezené zastoupení ve výše jmenovaných
profesích, utvářely se totiž, jak uvádí Jiří Štaif, jako tzv. elity alternativní,
založené nikoliv na dlouhé tradici (šlechta, církev) či ekonomickém postavení (podnikatelstvo), ale na nacionalismu a budování moderní kultury.67
Tabulka č. 8: Podíl osob z horní vrstvy na celkové skladbě studentů
1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Horní vrstva
1,0
0,3
0,8
0,9
1,8
3,0
3,5
4,1

Také mezi studenty šlo o velmi úzkou skupinu, jež zastupovala místní
společenské elity. S významem sledované lokality rostl i počet studujících
z horní vrstvy. Není překvapivé, že největším zastoupením se mohl chlubit
brněnský ústav. Kromě sondy 1880/81 zde tito příslušníci pravidelně překračovali 1 % hranici a od přelomu století se jejich zastoupení pohybovalo
mezi 3–4 %. Šlo především o děti vysokých úředníků. Mezi 57 studenty se
objevilo pouze osm dětí továrníků, dva potomci velkostatkářů a několik
synů profesorů české techniky. Druhé nejvyšší zastoupení horní vrstvy měl
Přerov, pohyboval se okolo 1 %, opět s výjimkou sondy 1880/81, před
první světovou válkou překročil 2 %. Zde mezi 16 příslušníky převažovalo
devět dětí továrníků, z nich tři byli čeští židé. Olomouckému gymnáziu
se podařilo překročit 1% hranici pouze v sondě před válkou. V případě
ostatních gymnázií v Zábřehu, Kyjově a Boskovicích se zastoupení přes
1 % nedostalo. Patrný je tak výrazný rozdíl oproti německým školám, kde
horní vrstva disponovala mezi 1–5 %.68 Z tohoto hlediska se brněnský ústav
německým protějškům do určité míry podobal.
Po roce 1918 došlo k zásadní změně. V Brně vzrostlo průměrné
zastoupení gymnazistů pocházejících z horní vrstvy na 6,6 %, nepřibyli
66
T i t í ž : Sociální stratifikace, s. 25.
67
Š t a i f , Jiří: Česká národní elita v národním albu J. R. Vilímka z roku 1899. In: Chocholáč, Bronislav – Malíř, Jiří (edd.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské,
profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno 2002,
s. 645–655, zde s. 647.
68
K a d l e c , P.: Střední školy, s. 227.
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přitom jen živitelé z řad vysokých úředníků, ale také vysokoškolských
profesorů a koncem 30. let vysokých důstojníků. Jen o něco nižší zastoupení horní vrstvy vykazovala Olomouc: zde byla struktura horní vrstvy
dosti různorodá, přesto si lze opět všimnout řady vyšších důstojníků, zde
i z řad letectva, dále továrníků; zastoupení vysokých úředníků bylo nižší
než v Brně. Nadprůměrné hodnoty zastoupení horní vrstvy lze pozorovat
také v Jihlavě a Znojmě (v obou případech kolem 5 %). Zatímco v Jihlavě
šlo především o továrníky a vysoké úředníky, mezi živiteli ze Znojma se
vedle úředníků objevovali také statkáři a vyšší důstojníci.69
Inteligence
Vedle studia jednotlivých sociálních vrstev a socioprofesních skupin
se lze při analýze sociálního původu zaměřit i na tzv. inteligenci (Bildungs/
klein/bürgertum).70 Šlo o velmi různorodé uskupení profesí a socioprofesních skupin přecházejících skrze jednotlivé sociální vrstvy od té dolní
až po horní, jednotliví členové i sociální skupiny se velmi výrazně lišili
ve svém postavení v povolání, konkrétní činnosti, životním stylu i materiálním zabezpečení. Vedle úředníků všech kategorií a zaměření můžeme mezi
inteligenci zařadit rovněž pedagogy na všech stupních školství, svobodná
povolání či církevní představitele. Pojítkem této heterogenní skupiny byla
duševní práce, kterou legitimovalo vlastnictví patentu osvědčujícího dosažený stupeň vyššího vzdělání (Bildungspatent, Bildungsgrad, Bildungstitels,
Educational Certificate). Tento signifikantní znak se samozřejmě odrážel
v přístupu těchto vrstev ke vzdělávání a výchově vlastních potomků. Vzdělání pro ně představovalo zdroj příjmů i prestiže. Výzkumem zastoupení
dětí pocházejících z rodin inteligence mezi studentstvem sledujeme míru
seberekrutace inteligence, míru otevřenosti či uzavřenosti vyššího školství
pro děti „nevzdělaných“ vrstev.

69
Na českém gymnáziu v Domažlicích i na německém ve Stříbře představovaly děti továrníků a statkářů vždy maximálně 1 % všech studentů. Podobně vypadala situace také na české
škole ve Vysokém Mýtě, jen na konci 30. let tvořilo osm potomků továrníků a statkářů 2 %
všech studentů. Na německé lanškrounské škole se zastoupení horní vrstvy pohybovalo okolo
1–2 %. S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, s. 147; M a c k o v á , M.: Studentstvo,
s. 32–34, 37–39.
70
Koncept Bildungsbürgertum byl v podání Jürgena Kocky vystavěn velmi specificky
a úzce, jeho platnost se omezovala pouze na území Německa a byla spojena s protestantskou
tradicí, viz C o n z e , Wilhelm – K o c k a , Jürgen: Einleitung. In: Conze, Wilhelm
– Kocka, Jürgen (edd.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrundert. Teil I: Bildungssystem und
Professionalisierung in internationalen Vergleichen. Stuttgart 1985, s. 9–26. K otázce časového, geografického a funkčního vymezení Bildungsbürgertum P e š e k , Jiří: Německá
diskuse let 1985–1992 o tématu: Bürgertum – Bildungsbürgertum konce 18. až počátku 20. století.
ČČH 92, 1994, s. 104–121.
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Jana Machačová identifikuje několik faktorů, které vedly ke vzniku
inteligence v habsburské monarchii: 1) vytvoření centralizovaného byrokratického aparátu státu; 2) vytvoření školského systému; 3) profesionalizace
povolání stojících na vědě (lékařství a lékárnictví, technika aj.); 4) rozvoj
právních, peněžních a manažerských služeb v důsledku postupující industrializace a kapitalismu; 5) institucionalizace kultury; 6) emancipace
národů monarchie, inteligence v tomto procesu hrála klíčovou roli.71
Zatímco v německých zemích střední Evropy byl vznik inteligence úzce
spojen s potřebami státu, stát ji do velké míry sám utvářel, reguloval
a kontroloval, vzdělané vrstvy zde vznikaly tzv. shora, v angloamerickém
prostoru docházelo k profesionalizaci zdola, samostatně, autonomně
na státní moci.72 Francouzská inteligence je Christophem Charlem spojována
s intelektualismem. Vzdělání zde sice také hrálo důležitou roli, nikoliv však
tak zásadní jako v Německu a Rakousku, intelektuální kruhy byly výrazně
méně orientovány na univerzity a více se uplatňovaly na svobodném trhu
práce. Z jejich pozice vyplýval také kritičtější vztah ke státu, společnosti
i k sobě samým.73
Jakmile jedinec jednou dosáhl příslušnosti k inteligenci, snažil se
o předání této příslušnosti také svým potomkům. Petr Kadlec uvádí dvě
linie běžné mezigenerační mobility: 1) pokračování v rodinné tradici
a provozování téhož povolání; 2) horizontální či vertikální přesun v rámci
inteligence.74 Seberekrutaci umožňovaly vzory chování. Rodiny byly zpravidla zakládány až ve chvíli materiálního zajištění, často až po třicátém
roce věku. Akumulace prostředků zajišťujících vzdělání potomků byla
umožněna regulací porodnosti, typickou se stala rodina se dvěma či třemi
dětmi. Aktivně se utvářel prostor pro rozvíjení schopností potomků a pro
pěstování jejich zálib. Absolutorium střední školy a dosažení maturity
bylo považováno za minimum, které musí být splněno, běžným cílem byl
vysokoškolský diplom.75

71
M a c h a č o v á , Jana: Rodina české inteligence v 19. století. Vzory chování, socializační
cíle. In: Machačová, Jana – Matějček, Jiří (edd.): Studie k sociálním dějinám 19. století 3.
Opava 1993, s. 7–64, zde s. 9–10.
72
J a r a u s c h , Konrad H.: The German Professions in History and Theory. In: Cocks,
Geoffrey – Jarausch, Konrad H.: German Professions, 1800–1950. Oxford 1990, s. 9–24, zde
s. 12–13.
73
Srov. C h a r l e , Christophe: Professionen und Intellektuelle. Die liberalen Berufe in
Frankreich zwischen Politik und Wirtschaft (1830–1900). In: Siegriest, Hannes (ed.): Bürgerliche Berufe. Zur Sozialgeschichte der freien und akademischen Berufe im internationalen
Vergleich. Göttingen 1988, s. 127–144; t ý ž : Intelektuálové v Evropě 19. století. Brno 2004,
s. 100–105, 116–117. K postavení vzdělanostních elit v Německu, Francii a USA také R i n g e r , Fritz K.: The Education of Elites in Modern Europe. History of Education Quarterly 18,
1978, s. 159–172.
74
K a d l e c , P.: Střední školy, s. 227.
75
M a c h a č o v á , J.: Rodina české inteligence, s. 28–34.
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Tabulka č. 9: Zastoupení dětí z rodin inteligence na veškerém
studentstvu 1870/71–1937/38/39 (v %)
Sonda / Školní rok
1870/71
1880/81
1890/91
1900/01
1910/11
1920/21
1930/31
1937/38/39

Inteligence
12,9
10,0
17,6
16,7
23,5
27,7
30,5
34,0

Zastoupení živitelů z řad inteligence v průběhu doby rostlo, oproti
německým školám se však opět projevovalo určité zpoždění. Jestliže
sledovaná česká gymnázia vykazovala na počátku 70. let necelých 13 %
a před první světovou válkou 23,5 % studentů z rodin inteligence, německé
protějšky čítaly ¼ studentů již v 70. letech, před válkou potom ¹/³.76 Jak
upozorňuje Petr Kadlec, rozdíl mezi českými a německými ústavy spočíval
mimo jiné v odlišném teritoriálním původu studentů; zatímco ti němečtí
pocházeli většinou z měst, čeští dlouhou dobu především z venkova, který
vykazoval podstatně nižší koncentraci sociální skupiny inteligence. Určitou
roli hrálo také relativně vysoké zastoupení židů na německých školách.77
Sondy po roce 1918 ukazují, že se trend posilování inteligence mezi
gymnaziálním studentstvem zpomalil nebo i zcela zastavil. Průměr prvorepublikových sond ukazuje hodnotu 30,7 %, studentstvo českých gymnázií
se tak výrazně přiblížilo stavu na německých školách. Při srovnání sond
1910/11 a 1920/21 se největší změny ukazují v Olomouci, zastoupení
inteligence zde vzrostlo o 17 % na 40,6 %. Na jiných ústavech došlo k posílení maximálně do 10 %, na žádném z ústavů potomků z řad inteligence
neubylo. Olomoucké české gymnázium se tak stalo v období republiky
ústavem s největším zastoupením inteligence vůbec, hodnoty se zde pohybovaly mezi 40 a 50 %. Při bližším pohledu na jednotlivé socioprofesní
skupiny a profese náležející k inteligenci se ukazuje, že v Olomouci výrazně vzrostlo zastoupení úřednictva na všech stupních, ale také advokátů,
lékařů či inženýrů, výrazně se zvýšil také počet studentů přímo z města;
naopak studentů ze vzdálenosti více než 10 km významně ubylo, stejně
jako rolnictva. Příčina těchto změn prozatím není zcela jasná, lze se však
domnívat, že se na nich podílely jednak negativní hospodářské dopady
války, jednak politické změny ve městě.
76
77

K a d l e c , P.: Střední školy, tab. 143, s. XCV.
Tamtéž, s. 231–232.
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Balast – „úmrtnost“ během studia a jeho vliv na sociální skladbu
studentstva
Mnohé výzkumy orientované na studentstvo středních škol zmiňují
problém tzv. balastu, tj. skupiny studentů, kteří svá studia nikdy neukončili
závěrečnou zkouškou opravňující ke vstupu na vysokou školu. James C.
Albisetti uvádí důvody, proč tomu tak bylo: 1) obtížnost studia byla pro
některé natolik vysoká, že nedokázali splnit podmínky pro postup do dalšího ročníku; 2) nedostatečné materiální zajištění v rodině bylo natolik
problematické, že ta dále nebyla schopna potomka na škole podporovat;
3) studenti neusilovali o dosažení absolutoria, protože jim stačilo pouze
několik ročníků pro dosažení nižších úřednických pozic, často docházelo
k převzetí či zapojení do otcovské živnosti, v Německu pak šlo o způsob,
jak dosáhnout statusu Einjährige – jednoleté vojenské služby (po absolvování šestého roku studia).78 Svou roli hrála také migrace a přechod
do odborných škol, často vojenských či obchodních akademií nebo vyšších
řemeslnických ústavů.79
Studentů, kteří studium neukončili dosažením vzdělávacího certifikátu v posledním ročníku, byla většina. V 1. polovině 19. století šlo
na českobudějovickém piaristickém gymnáziu o 65 % všech studentů.80
Gary B. Cohen uvádí, že v roce 1857 složilo maturitu jen 25 % studentů
nastupujících do prvních ročníků středních škol ve školním roce 1849/50,
v roce 1878 28 % primánů reálných gymnázií z roku 1870/71.81 Ještě
na přelomu 19. a 20. století pouze polovina studentů nastupujících do prvního ročníku dosáhla absolutoria nižšího ústavu a pouze čtvrtina dosáhla
maturity.82 Podle Josefa Kolejky podíl studentů v primách a oktávách činil
přibližně 3:1, z původních tříd přitom došlo k maturitě mezi 10–20 %
studentů.83 Podle výsledků porovnání prim a maturitních tříd na ústavech
sledovaných v této studii představovali maturanti asi 30 % studentů prim.
Dále se ukazuje, že část studujících odcházela z gymnázií již během nebo
po prvním ročníku, část také po absolvování kvarty, kvinty navštěvovaly jen
¾ studentů navštěvujících ročník předešlý. Počty studentů ve třídách tedy
s rostoucím ročníkem klesaly a tento úbytek se projevoval i na sociálním
složení jednotlivých ročníků.
Při srovnání prim a oktáv se ukazuje úbytek dolní vrstvy, zatímco
v primách představovala 41 % všech studujících, mezi maturanty pouze
78
A l b i s e t t i , James C.: Secondary School Reform in Imperial Germany. Princeton
1983, s. 87.
79
C o h e n , G. B.: Education, s. 222–223; D o l e ž a l , J. – U l l r i c h , Z.:
Výzkum, s. 194.
80
N o v o t n ý , M.: Socioprofesní a teritoriální stratifikace, s. 946.
81
C o h e n , G. B.: Education, s. 222.
82
Tamtéž, s. 175.
83
K o l e j k a , J.: Vznik, s. 46.
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29 %. Zastoupení horní vrstvy se přitom neměnilo, v obou případech šlo
o 2 % všech studentů, ve vyšších ročnících tak rostlo zastoupení střední
vrstvy. Ubývání dolní vrstvy je možno pozorovat v průběhu celého osmiletého cyklu, ale ze srovnání údajů pro primy, kvarty, kvinty a oktávy je
zřejmé, že k většímu poklesu docházelo již na nižších ústavech. V nižších
ročnících se nepatrně proměňovala také samotná střední vrstva, zatímco
v kvartách, kvintách a oktávách představovala vyšší střední vrstva přibližně
20 % z celé střední vrstvy, v primách pouze 15 %. Zastoupení staré a nové
střední vrstvy žádnou souvislost s ročníkem studia nevykazuje. Tendence
dokončit gymnazijní vzdělání je zřejmá u inteligence, pro kterou vzdělávací certifikát představoval alfu a omegu samotné existence. Zatímco mezi
maturanty živitelé z řad inteligence představovali 29 %, mezi primány
pouze 20 %.
Závěr
Převzetí stratifikačního modelu vytvořeného Petrem Kadlecem otevírá
možnosti pro komparaci výsledků. Je však třeba upozornit na skutečnost, že
oba výzkumy vykazují i určité metodologické rozdíly. Zatímco předkládaná
studie pracuje se všemi studenty všech ročníků sond, jež jsou konstruovány
k jednotlivým školním rokům, Kadlecovy práce jsou založeny na analýze
studentů, kteří na jím sledované ústavy nově přicházeli, šlo především
o studenty nastupující do prim a studenty přicházející z jiných ústavů
v průběhu osmiletého cyklu studia.84 Kadlec pracuje taktéž s odlišně konstruovanými sondami, ty odpovídají jednotlivým desetiletím, jde o 70. léta
19. století, 90. léta 19. století a léta první dekády 20. století včetně roků
těsně předcházejících první světové válce.85
Při srovnání zastoupení dolní a střední vrstvy na českých gymnáziích se ukazuje následující. Průměrné zastoupení střední vrstvy v obou
výzkumech reprezentuje pro 70. léta 19. století přibližně 60–65 % všech
studentů, také pro následující období do roku 1918 se výsledky bádání
liší řádově pouze o několik procent, přičemž Kadlec vykazuje zpravidla
hodnoty nižší. Tato skutečnost je dána tím, že mimo jiné sleduje české
ústavy v Moravské Ostravě a v Opavě, které disponovaly poměrně nízkým
zastoupením střední vrstvy okolo 50 %, nejnižší hodnoty v předkládané
studii se přitom pohybovaly těsně pod 60 %. U dolní vrstvy jsou hodnoty
pro 70. léta 19. století prakticky identické, v 90. letech již Kadlecův výzkum
vykazuje vyšší hodnoty a pro situaci před první světovou válkou celých
42 % dolní vrstvy mezi studenty českých gymnázií, v Moravské Ostravě,
84
85

K a d l e c , P.: Střední školy, s. 345–346.
Tamtéž, tab. 19, s. 346.
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Opavě a Hranicích dokonce kolem 45 %. Výzkum předkládané studie
přitom pro stejné období vykazuje v průměru mezi 30–35 % dolní vrstvy,
nejvíce zastoupena byla v Kyjově a Boskovicích, kde v sondě 1900/1901
činila 40 %. Sám Kadlec na vyšší zastoupení dolní vrstvy v Moravské Ostravě, Opavě a Hranicích upozorňuje, stav vysvětluje vysokým zastoupením
dělnictva a řemeslnictva mezi živiteli studentů.86
Prakticky identické výsledky se ukazují při srovnání podílu osob
z nižší a vyšší střední vrstvy na všech studentech střední vrstvy, oba výzkumy vykazují pokles nižší složky z přibližně 92–95 % na 85 % před první
světovou válkou. V předválečných sondách nejvyššími hodnotami nižší
střední vrstvy disponovaly ústavy v Zábřehu (89,9 %), respektive v Opavě
(87,6 %), nejnižšími pak v Brně (77,6 %), resp. v Hranicích (80,4 %).87 Teze
o dominanci nižší složky střední vrstvy na českých gymnáziích se zdá být
bezezbytku potvrzena. Srovnání podílu osob ze staré a nové střední vrstvy
na všech studentech střední vrstvy odhaluje rozdíly v řádu jednotek procent.
Na výsledcích předkládané studie lze přitom pozorovat větší zastoupení
staré střední vrstvy než u Kadlece; průměr jeho předválečné sondy činí
54 %, v Přerově, Moravské Ostravě a Hranicích stará střední vrstva představovala pouze 45–51 % živitelů pocházejících ze střední vrstvy; průměr
předválečných dat ze studie přitom činí 60 %, nejnižší hodnoty zde vykazovalo Brno s 46,1 % a Přerov s 51,7 %, u ostatních hodnota přesahovala
60 %, nové vrstvy se tu uplatňovaly pomaleji.
Alespoň v naprosté stručnosti je možno zmínit také srovnání vývoje
sledovaných gymnázií se situací na reálných školách. Podle údajů z Kadlecova výzkumu moravských a slezských reálek se ukazuje, že stejně
jako na gymnáziích i zde ubývalo živitelů z řad zemědělců a řemeslníků,
respektive živnostníků. Naopak narůstající tendenci mělo zastoupení inteligence.88 Kadlec sám k tomu však uvádí, že reálné vzdělání volili především potomci z řad nižších a středních úředníků a učitelů obecných škol,
zatímco vyšší a vysocí úředníci a příslušníci svobodných povolání posílali
děti na prestižnější gymnázia.89
Pakliže výsledky do roku 1918 lze srovnávat s výzkumem založeným
na stejném stratifikačním modelu, pro období pozdější nastává metodologický problém. Výzkum abiturientů ze školního roku 1933/34 dvojice
Doležal – Ullrich zahrnuje nejen gymnazisty, ale také realisty, navíc je založen pouze na rozvrstvení studentů podle ekonomických sektorů a podle
postavení jejich rodičů v povolání. Marie Macková zkoumající gymnázia
v Lanškrouně a Vysokém Mýtě ani Kateřina Mertová zaměřená na studenty
86
Tamtéž, s. 216.
87
Tamtéž, tab. 134, s. XC.
88
K a d l e c , Petr: Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku
do počátku 20. století. Slezský sborník 112, 2014, s. 23–68, zde tab. 10, s. 56.
89
Tamtéž, s. 59.
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středních škol okresu Chomutov ve svých pracích nezařazovaly studenty
do sociálních vrstev, ale jen do socioprofesních skupin. Pouze Věra Steinbachová při analýze studentů gymnázií v Domažlicích a Stříbře vytvořila
alespoň jednoduchou hierarchii.90 K výsledkům srovnávání s těmito pracemi
je třeba přistupovat s opatrností.
Doležal a Ullrich ve své práci uvedli, že mezi maturanty středních
všeobecně vzdělávacích škol v Československu zaujímalo dělnictvo
7,3 %,91 tato hodnota se přitom příliš neliší od výsledků výzkumu prezentovaného v této studii, sonda 1930/31 vykazuje zastoupení dělnictva mezi
gymnazisty 6,1 % a v sondě 1937/38/39 6,8 %, rozdíl je skutečně minimální a je pravděpodobně dán výše zmíněnými metodologickými rozdíly.
Je však namístě upozornit i na skutečnost, že větší reprezentaci dělníků
u dvojice Doležal – Ullrich je možno vysvětlit i tím, že v jejich výzkumu
byly zastoupeny i reálné školy, které dělnické děti často přitahovaly více
než gymnázia s delším a méně praktickým studiem. Vedle dělnictva se
možnost srovnání nabízí snad ještě u úřednictva, které ve výzkumu abiturientů vykazuje 37,6 %, v této studii 28,7 % pro sondu 1930/31 a 34 %
pro sondu 1937/38/39.92
V případě prací Věry Steinbachové, Marie Mackové a Kateřiny
Mertové se jako nejvhodnější zdá srovnávání na úrovni socioprofesních
skupin, konkrétně rolnictva a řemeslnictva. U rolnictva se velmi překvapivě
ukazuje situace na německém reálném gymnáziu ve Stříbře, které v sondách 1922/23 a 1937/38 vykazuje vysokých 26 % všech studentů.93 Jde
o mimořádná čísla i ve srovnání s českými školami, na kterých zpravidla
studovalo více potomků rolníků než na německých. Situaci ve Stříbře se
podobaly pouze ústavy v Boskovicích a v Zábřehu ve 20. letech. Důvodem
velkého zastoupení rolníků mohla být skutečnost, že ze samotného města
pocházelo pouze 27 % studentů,94 zbytek pak z bližšího i vzdálenějšího
okolí. Taktéž německý ústav v Lanškrouně odpovídal svými hodnotami
spíše českým ústavům, během sledovaného období vykazoval 16–17 %
rolnictva.95 Jako poměrně typické pak lze označit české ústavy v Domaž90
Do horní vrstvy Steinbachová řadí továrníky a dle německých vzorů i příslušníky
svobodných povolání, zároveň i část zaměstnanců (horní vrstva tak ve výzkumu obvykle
představuje přibližně 15 % všech studentů); druhá část zaměstnanců, úředníci a učitelé tvoří
střední vrstvu. Na polovinu Steinbachová rozděluje rovněž zřízence, část poté řadí do střední
a část do dolní vrstvy, stejně postupuje také u potomků řemeslníků a rolníků. Do dolní vrstvy
potom řadí především dělnictvo. S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, s. 137.
91
D o l e ž a l , J. – U l l r i c h , Z.: Výzkum, s. 197.
92
Doležal a Ullrich definují úřednictvo takto: úředníci ve státní a veřejné službě, profesoři,
vojáci, učitelé a úředníci u advokátů, notářů aj. Viz tamtéž. Jako ekvivalent tohoto vymezení
úřednictva byly do kategorie zařazeny tyto socioprofesní skupiny: úředníci všech kategorií,
středoškolští a vysokoškolští pedagogové, nižší a vyšší důstojníci, učitelé obecných škol.
93
S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, tab. 7, s. 147.
94
Tamtéž, tab. 7, s. 156.
95
M a c k o v á , M.: Studentstvo, s. 38–39.
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licích a Vysokém Mýtě, v obou případech sledujeme pokles zastoupení
rolnictva mezi živiteli, který odpovídal ústavům sledovaným v této studii.96
Málo výhodné podmínky pro zemědělství se projevovaly na gymnáziích
v Chomutově a v Kadani, a to bez ohledu na vyučovací jazyk ústavů.97
Podobně jako v případě rolnictva, i v zastoupení živitelů z řad řemeslníků se vymykal německý ústav ve Stříbře, který pro 20. a 30. léta
vykazoval 1/5 všech studentů z řad řemeslnictva.98 Podobné hodnoty lze
pozorovat také na českém gymnáziu v Boskovicích, ve Znojmě v sondě
1920/21, o něco nižší pak v Kyjově ve 20. letech. Ještě vyšší zastoupení
řemeslníků se však ukazuje v Domažlicích, kde v sondě 1922/23 dosáhli
závratných 30,5 % a ještě v roce 1937/38 22,6 %;99 to lze hodnotit jako
naprosto mimořádné, žádný z ústavů sledovaných v této studii již 20%
hranici řemeslnictva na konci 30. let nepřekonal. Vysvětlení hodnoty
z počátku 20. let snad může spočívat v tom, že 45,5 % žilo v samotném
městě.100 To prakticky nebylo industrializováno, a tudíž zde řemeslná
výroba prosperovala. Hypotéze by odpovídalo i zastoupení potomků dělnictva v Domažlicích, v sondě 1922/23 činilo pouhých 0,3 %.101 Naopak
jako standardní lze ve srovnání se sledovanými ústavy hodnotit zastoupení
řemeslnictva na českém gymnáziu ve Vysokém Mýtě.102
Die soziale Herkunft der Studenten tschechischer Gymnasien in
Mähren 1870–1938
Die Studie präsentiert die Ergebnisse einer Analyse der sozio-professionellen Herkunft
der Schüler tschechischer Gymnasien in Mähren in den Jahren 1870–1938. Auf der Grundlage
der Hauptkataloge der Gymnasien wurden 20 335 Schüler aus den Städten Brünn, Olmütz
(Olomouc), Prerau (Přerov), Hohenstadt an der March (Zábřeh), Gaya (Kyjov), Boskowitz
(Boskovice), Lundenburg (Břeclav), Iglau (Jihlava) und Znaim (Znojmo) ermittelt und analysiert. Der einzelnen Zeitabschnitte in der Studie setzten stets mit dem Beginn einer neuen
Dekade ein, analysiert wurden alle in der Untersuchung erfassten Studenten.
Den Kern der Gymnasialschülerschaft bildete die gesellschaftliche Mittelschicht, die
in undifferenzierter Form annähernd zwei Drittel der Schüler in der Zeit der Monarchie
und 54 % in der Ersten Republik ausmachte. Im Verlaufe der untersuchten fast sieben Jahr96
S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, tab. 7, s. 147; M a c k o v á , M.: Studentstvo, s. 32–34.
97
České gymnázium v Chomutově navštěvovalo po celou dobu první republiky 6,5 %
studentů pocházejících z řad rolnictva (jde o I. ročník), německé klasické gymnázium
v Chomutově 4,2 %, německé reálné gymnázium tamtéž 3,6 % a německé reálné gymnázium
v Kadani 8,3 % (u všech německých ústavů jde o VIII. ročníky). M e r t o v á , K.: Studenti,
tab. 45, s. 99.
98
S t e i n b a c h o v á , V.: Sociální původ, tab. 7, s. 147.
99
Tamtéž.
100 Tamtéž, tab. 12, s. 152.
101 Tamtéž, tab. 7, s. 147.
102 Během 20. a 30. let došlo k poklesu zastoupení živitelů z řad řemeslníků z 17,2 %
na 6,6 %. M a c k o v á , M.: Studentstvo, s. 32–34.
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zehnte veränderte sich die Kernstruktur der Mittelschicht entscheidend, wobei es vor allem
zu einer Abnahme der untersten Kreise der Mittelschicht und einer Zunahme der höheren
Mittelschichten kam, die am Ende der dreißiger Jahre etwa 30 % der Mittelschicht repräsentierten. Zugleich verzeichnen wir einen Rückgang der traditionellen, zur alten Mittelschicht
gehörenden Berufe, die durch neue Professionen ersetzt werden. Mit der Zeit erreichen
diese neuen Berufe ein leichtes Übergewicht (50–60 % innerhalb der Mittelschicht). Mit den
Veränderungen in der inneren Struktur der Mittelschicht hing eng ein Rückgang der sozioprofessionellen Hauptgruppe unter den Schülern zusammen, und zwar der Bauernschaft.
Das zweite bedeutende Reservoir der Schüler war die untere Mittelschicht, die
30–40 % im gesamten Untersuchungszeitraum ausmachte. Auch hier beobachten wir eine
Veränderung der inneren Struktur – von den selbständigen Handwerkern hin zu niederen
Angestellten- und Beamtenpositionen. Die Oberschicht repräsentierte die kleine Elite vor
allem bis zum Jahre 1918, nach der Gründung der Ersten Republik machte diese in zahlreichen Gymnasien etwa fünf Prozent aus. Es handelte sich vor allem um hohe Beamte, höhere
Offiziere, Fabrikarbeiter bzw. Großgrundbesitzer.
Die Untersuchung erweitert unsere Kenntnisse über die Veränderungen innerhalb
der tschechischen Gesellschaft und der Ausbildung der tschechischen Bildungselite. Auf der
Grundlage der Analyse lassen sich der Umfang der Selbstrekrutierung der Bildungsschichten
bzw. die Öffnung der Institutionen höherer Bildung für andere Schichten der Bevölkerung
verfolgen.
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Petr Kadlec
Výběr a činnost československých sčítacích
orgánů v národnostních souvislostech –
teorie versus praxe∗

Selection and Activity of the Czechoslovak Census Organization in National Context – Theory vs. Practice
The study focuses on nationalist conflicts reflected by the population census in interwar
Czechoslovakia. It focuses mainly on the key problems of selection and activity of the
census bureaucracy in Bohemia, Moravia and Silesia in course of the census of 1921
and 1930, which caused much conflict and had a major public following. The author
seeks to show how were the implementing decrees, introduced by the central organs,
used in practical preparation and materialization of each census, how much the generally formulated regulations changed at the regional level and what was the response
of national activists to these rules. The contribution tackles also questions of number
and composition of the census organization, which stood on the front line during the
population census and bore a great part of responsibility for the census and its results.
Key words: the Czech lands, census, nationality conflicts, state politics, nationalities

Existuje řada dokladů o tom, že sčítání lidu vzbuzovala již od konce
19. století značné emoce a kontroverze. Středobodem konfliktů byla otázka
zjišťování etnické, resp. národní identity obyvatelstva. Od roku 1880 se
při sčítáních v předlitavské části mnohonárodnostní monarchie sledovala
obcovací řeč obyvatel, v Zalitavsku mateřský jazyk. O výsledky cenzů se
pak stát opíral při provádění administrativních opatření na poli sociálním,
kulturním a vzdělávacím. Bez ohledu na název a vymezení příslušné
kategorie ji národní aktivisté ztotožňovali ještě před koncem 19. století
s dotazem na národní příslušnost a kritizovali způsob provádění cenzů
s tím, že výsledná oficiální data považovali za nesprávná, zfalšovaná a neodpovídající realitě. Přestože se tomu stát bránil, podporoval při sčítáních
svým pokusem klasifikovat obyvatelstvo na jazykovém základě paradoxně
nacionalisty při tvorbě jejich vlastní konstrukce sociální reality.
Napětí a konflikty doprovázející sčítání lidu nepolevily ani po vzniku ČSR. Prvorepublikové cenzy sice doznaly řady změn (mj. zjišťována
Studie vznikla v rámci řešení grantu GAČR 13-00790S Národnost ve sčítáních lidu
v českých zemích 1880–1930 (spory, polemiky, konflikty).
∗

Časopis Matice moravské 134/2015
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národnost), spory ale neustaly. Vyvstaly naopak nové problematické otázky
a konfliktní pole, proměnily se role a pozice aktérů sporů i politicko-sociální
rámec, během něhož konflikty probíhaly. Sčítání lidu se opět zařadilo k důležitým tématům dobového diskursu.1 Zůstane-li stranou kritika nenaplnění
většinou maximalistických požadavků ze strany českých (československých)
nacionalistů, vystupovali proti způsobu přípravy, provádění a výsledků
cenzů především zástupci všech hlavních národních (menšinových) entit
v novém státě: v českých zemích Němci a Poláci, na Slovensku a Podkarpatské Rusi též Maďaři. Jejich kritika měla společného jmenovatele – stát
a jeho aparát, který při sčítáních sledoval logicky vlastní (státní) zájem.
Státní zájem však nyní odpovídal nejvíce zájmům jediného národa, konkrétně představám a ambicím Čechů a Slováků, podle ústavy dvou kmenů
vládnoucího národa československého. Tyto zájmy nejen že nekorespondovaly se zájmy jiných národních společenství ve státě, nýbrž vystupovaly
nezřídka přímo proti nim. Stát navíc držel na rozdíl od minulosti průběh
sčítání pevně ve svých rukou. Prostřednictvím politických úřadů rozhodoval o zásadních otázkách, jakým způsobem se bude v daném místě sčítat
(volba typu archů /sčítací nebo popisný/), kdo a jak bude cenzus v praxi
realizovat (výběr, ustanovení a kompetence sčítacích komisařů) a jeho
zdárný průběh kontrolovat (sčítací revizoři). Právě tyto doposud vcelku
opomíjené otázky se staly předmětem předkládané studie.2 Mým záměrem
není představení legislativního rámce výběru a činnosti sčítacích orgánů
během prvorepublikových cenzů, což jsem ostatně provedl již na jiném
místě.3 S oporou v archivních pramenech se pokusím ukázat, nakolik se
prováděcí předpisy a právní zaštítění otázky československých sčítání lidu
projevily při jejich praktické přípravě a realizaci. Stěží lze dané téma vyčerpat v jediné studii, proto poukážu spíše jen na základní aspekty celkového
vývoje. Zaměřím se na české země a celostátní cenzy z let 1921 a 1930,
1
Srov. např. S t e i n e r , Jan: Národnost při sčítání lidu v roce 1930 a její zjišťování
na Ostravsku. Slezský sborník 85, 1987, č. 2, s. 113–131; B u b e n í k , Jaroslav – K ř e s ť a n , Jiří: Národnost a sčítání lidu. K historickým souvislostem polemiky mezi Antonínem Boháčem
a Emanuelem Rádlem. Historická demografie 19, 1995, s. 119–133; K u č e r a , Jaroslav:
Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného
období. ČČH 99, 2001, s. 548–568; B a r a n , Ivo: Otázka národnosti při československém
sčítání lidu na Těšínsku v meziválečném období. Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 15–32;
H a s l i n g e r , Peter: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs 1880–1930.
(Veröffentlichung des Collegium Carolinum, Bd. 117). München 2010. Nejnověji k tomu
např. K l a d i w a , Pavel: (Nejen) Boháč versus Rauchberg. Dobová reflexe výsledků sčítání
lidu 1880–1930 v českých zemích. ČMM 132, 2013, s. 369–406.
2
Hlavní zájem badatelů se zaměřoval zatím především na problematiku klasifikace
obyvatelstva podle národnosti, na výsledky meziválečných cenzů, příp. na jejich reflexi. Tyto
jinak velmi cenné příspěvky k problematice sčítání lidu se tématu sčítacích orgánů dotkly
spíše jen okrajově.
3
K a d l e c , Petr: Sčítací orgány a národnostní problematika v prvorepublikových sčítáních
lidu. Československé sčítací orgány v právních předpisech a nařízeních. Slezský sborník 113, 2015
(v tisku).
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zcela stranou zájmu nezůstane ani tzv. prozatímní sčítání na Slovensku
z roku 1919 a zbývající země ČSR.
Sčítat archy sčítacími, nebo popisnými?
Od způsobu provedení sčítání obyvatelstva se odvíjely role a důležitost sčítacích orgánů při sčítacím aktu. Konkrétně se jednalo o volbu mezi
sčítacími archy, při němž obyvatelé vyplňovali rubriky sami a sčítací orgány
měly kontrolovat správnost zápisu, a popisnými archy, do nichž zapisovali
údaje přímo sčítací komisaři na základě výpovědi sčítaných. Předností i záporných stránek obou typů archů si byli velmi dobře vědomi i současníci.
V souvislosti se sčítacími orgány by mělo být zdůrazněno, že výběrem
popisných archů získaly odpovědné politické úřady výraznou a především
přímou kontrolu nad obsahem vyplňovaných rubrik. Zápis totiž prováděl
příslušným úřadem pečlivě vybraný a ustanovený sčítací komisař.
Ponechme stranou slovenský cenzus z roku 1919, kde se z praktických důvodů příliš nepolemizovalo o nezbytnosti sčítat domovními lístky
(obdoba popisných archů), a soustřeďme se na celostátní cenzy v letech
1921 a 1930. Ministerstvo vnitra, které delegovalo volbu archů na zemské
úřady, prokazatelně upřednostňovalo sčítací archy před popisnými, byť
v některých částech republiky (Slovensko, Podkarpatská Rus, Hlučínsko)
doporučovalo zemím před cenzem z roku 1921 využití popisných archů.4
Pro sčítání pomocí sčítacích archů se vyslovil také Státní úřad statistický
(SÚS), mimo jiné s ohledem na větší objektivitu takto získaných dat. Jeho
člen Antonín Boháč věřil, s poukazem na „vysokou inteligenci obyvatelstva“
Československa, těsně před cenzem v roce 1921 v co největší využití
sčítacích archů, zejména v případě českých zemí.5 Jak se ale proklamace
a stanoviska ohledně volby archů promítly do praxe v obou celostátních
cenzech? A nakolik se v jednotlivých zemích uplatnily oba typy archů?
Na Slovensku a na Podkarpatské Rusi se v letech 1921 a 1930 sčítalo
výhradně popisnými archy. Hlavním argumentem byla zejména v roce 1921
nedostatečná gramotnost obyvatelstva, které by nebylo schopné buď vůbec
archy samostatně vyplnit, nebo by je vyplnilo nesprávně a za cenu zatížení
sčítacích orgánů velkým počtem oprav. Nedůvěra ve schopnost obyvatelstva
vyplnit správně sčítací archy vydržela v obou zemích až do cenzu v roce
1930. Při rozhodování o volbě archů však hrály důležitou roli i jiné faktory.
4
Srov. Oběžník ministerstva vnitra z 13. 11. 1920 adresovaný všem okresním správám
politickým (OSP) a s různými dodatky též zemským správám politickým (ZSP) v českých
zemích, zplnomocněnému komisaři pro Ratibořsko, ministrovi s plnou mocí pro správu Slovenska i šéfovi civilní správy Podkarpatské Rusi. Národní archiv (NA), Ministerstvo vnitra
– stará registratura (MV-SR), kart. 246, sg. 11-56/1 (1).
5
B o h á č , Antonín: Příští sčítání lidu. Československý statistický věstník 1, 1920,
s. 271.
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Obsáhle zdůvodnil volbu popisných archů pro celé území Podkarpatské
Rusi zdejší zemský prezident v dopise ministerstvu vnitra z 8. 1. 1931.
V prvé řadě podtrhl nedostatečnou míru vyspělosti, gramotnosti a kulturní
úrovně místního venkovského i městského obyvatelstva, potvrzenou před
cenzem při sčítání zemědělských a živnostenských závodů v roce 1930.
Na základě výše uvedeného dokonce vyslovil předpoklad, že při aplikaci
sčítacích archů by jich zůstalo nejméně 90 % nevyplněných. Zároveň ukázal
na další důležitý faktor při rozhodování: „K těmto nepříznivým okolnostem
se přidružují také občanské poměry, jež jsou na zdejším území politickým stranictvím otráveny a rozvráceny a které neposkytují žádné záruky bezvadného
a nestranného provedení zejména státních soupisových akcí.“  6
Ještě před sčítáním lidu v roce 1930 bylo jasné, že rovněž na Slovensku se bude opět sčítat popisnými archy.7 Krajinský úrad (KÚ) v Bratislavě
to v dopise ministrovi vnitra zdůvodnil v červenci 1930 více skutečnostmi.
Podobně jako u Podkarpatské Rusi vyzdvihl zkušenosti ze sčítání zemědělských a živnostenských závodů a neschopnost obyvatel vyplnit archy,
ačkoliv většina obyvatel již byla podle KÚ gramotná. Velký důraz navíc
položil na nežádoucí vliv předpokládané maďarské a německé agitace:
„[…] je obava, že organizaciami vyslaní agitátori budú sa vnucovať stránkam
k vyplneniu sčítacieho hárku /:čo sa nedá nikterak zamedziť:/ a tenže vyplnia
v svoj prospech, lebo je samozrejmé, že taký prednosta domácnosti, ktorý je Slovák
/:lebo Čech:/ z presvedčenia, pod nátlakom agitátora dá prehlásenie, že je buď
maďarskej lebo nemeckej národnosti, kdežto před sčítacím komisárom /:verej.
úradníkom:/ k takémus prehláseniu si nedá odvahu a prizná národnost správne.“  8 Pro případ, že by ministerstvo nesouhlasilo s postojem KÚ, mu byly
dokonce zaslány návrhy na provedení sčítání archy sčítacími ve vybraných
slovenských městech (celkem 12; mj. Nitra, Ružomberok, Trenčín, Trnava,
Zvolen, Žilina). K tomu však nedošlo, neboť ministerstvo vyslovilo v dopise
z 8. 9. 1930 souhlas k plošnému sčítání pomocí popisných archů na celém
území Slovenska.9 Nerealizoval se tak ani návrh zákona o sčítání lidu maďarských poslanců Národního shromáždění v čele s Józsefem Törkölym
z 9. 1. 1930, jenž počítal mj. pouze se sčítáním archy sčítacími.10
V českých zemích probíhaly oba celostátní cenzy jak popisnými, tak
i sčítacími archy. Příklad sčítání v roce 1921 ukazuje, že uplatnění obou
typů archů bylo v rámci českých zemí výrazně odlišné a společným zůstalo
vlastně jen ministerstvem vnitra nařízené využití sčítacích archů ve statutárních městech.11 Dokumentuje to nejen rozdílné poměry v jednotlivých
6
NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
7
Definitivně potvrzeno in: Obežník krajinského úradu v Bratislave zo dňa 11. septembera
1930, č. 147.295/1930/2. NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
8
Dopis KÚ v Bratislavě ministerstvu vnitra z 25. 7. 1930. Tamtéž.
9
NA, MV-SR, kart. 1237, sg. 8-105/14 (14).
10
Text návrhu zákona o sčítání lidu z 9. 1. 1930 in: NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
11
Podkladem pro tvorbu následujícího textu byly seznamy okresů a míst, v nichž se
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zemích, ale také odlišný přístup vedení zemí ke zmiňované problematice. Největší uplatnění nalezly během sčítání v roce 1921 popisné archy
ve Slezsku, což bylo také avizováno Zemskou vládou slezskou (ZVS) ještě
před jeho začátkem. Zůstanou-li stranou statutární města Opava a Frýdek
s povinnými sčítacími archy, pak se z celkem devíti slezských politických
okresů (PO) sčítalo výhradně popisnými archy ve třech (Bílovec, Český
Těšín, Hlučín) a v dalších třech téměř pouze jimi (Bruntál, Frývaldov, Opava-venkov). Jedině v okrese Frýdek-venkov se sčítalo jen sčítacími archy.
Výmluvné zdůvodnění podala ZVS ministerstvu vnitra 9. 5. 1921 ve věci
nařízení sčítání popisnými archy v celém PO Český Těšín a v desítce obcí
PO Fryštát. Vedle obvyklého argumentu nedostatečné gramotnosti zdůraznilo možný vliv (protičeské) národní agitace: „[…] padala při volbě způsobu
sčítání na váhu ta okolnost, že obyvatelstvo, které beztak z kampaně plebiscitní
bylo různými živly rozeštváno, podlehne při vyplňování sčítacích archů opětně
nezřízené agitaci a učiní nesprávné údaje, což vylučuje způsob sčítání archy
popisnými, jenž jakoukoliv agitaci činí nepůsobivou.“  12
Poněkud odlišný obraz o nasazení sčítacích a popisných archů v roce
1921 poskytovala Morava. Vedle šesti statutárních měst (Brno, Olomouc,
Kroměříž, Uherské Hradiště, Jihlava a Znojmo) se výhradně sčítacími archy
sčítalo v devíti z šestatřiceti zdejších PO. Výlučné užití popisných archů
schválilo vedení země pouze okresům Boskovice a Znojmo. Ve většině
okresů (25) se sčítalo oběma archy, přičemž jen v PO Místek a Šternberk
byla míra jejich aplikace na daném území srovnatelná (měřeno počtem
obyvatel resp. obcí), jinak vždy dominovalo využití určitého typu archu.
K uplatnění podobného postupu přispěla větší míra prolínání českého
a německé živlu na území Moravy, než tomu bylo v případě Slezska nebo
Čech.13 Oblast s dominantním, popř. výlučným nasazení popisných archů
zahrnovala (s výjimkou Mikulovska a Hodonínska) celou jižní a východní
část Moravy, včetně severovýchodního cípu – Místecka. Téměř vyrovnaný
byl podíl obcí, v nichž se na Moravě sčítalo archy popisnými a sčítacími.
Větší rozdíl zde panoval, díky statutárním městům, u obyvatelstva, které
podléhalo danému způsobu sčítání.

sčítalo daným typem archu, které zaslaly v prosinci 1920 ministerstvu vnitra pražská a brněnská ZSP a opavská ZVS. Výpočet byl proveden s využitím údajů o počtu okresů, obcí
a obyvatel obsažených v příslušných lexikonech, jež byly vydány na základě provedeného
cenzu. Srov. NA, MV-SR, kart. 247; Statistický lexikon obcí v Republice československé. Úřední
seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. Vydán ministerstvem
vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 15. února 1921, I. Čechy,
II. Morava a Slezsko. Praha 1923, 1924.
12
Opis dopisu ZVS Presidiu ministerstva zahraničních věcí z 9. 5. 1921. NA, MV-SR,
kart. 248, sg. 11-56/1 (14).
13
K tomu např. B o h á č , Antonín: Národnostní mapa Republiky československé. Praha
1926.
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Tabulka č. 1: Využití sčítacích a popisných archů v českých zemích
při sčítání lidu 1921
Sčítací archy

Popisné archy

Země

%
OSP

%
obcí

%
obyvatel

%
OSP

%
obcí

%
obyvatel

Čechy
Morava
Slezsko

70,2
25,0
11,1

76,0
52,1
20,3

85,3
69,1
48,3

6,7
5,6
33,3

24,0
47,9
79,7

14,7
30,9
51,7

% OSP, kde
se sčítalo současně oběma
archy
23,1
69,4
55,5

Pozn.: Mezi správní jednotky (OSP) nebyla zahrnuta statutární města, kde probíhalo z nařízení
ministerstva vnitra sčítání bez výjimky sčítacími archy. U obcí a obyvatel obsahují údaje data
i pro statutární města. U obcí byla za jednu jednotku počítána města Praha, Brno a Olomouc,
vzniklá sloučením více sídel v jeden celek v letech 1919 a 1920.

Nejvíce se vyšlo vstříc zásadám doporučovaným ministrem, veřejným
proklamacím a přáním o co nejvyšší podíl sčítacích archů při cenzu v Čechách. V této zemi se nacházela dvě statutární města – Praha a Liberec.
Zbývající území bylo rozděleno do 104 OSP. Pouze sčítacími archy se sčítalo
v 73 PO, pouze archy popisnými v sedmi. Zbývající OSP, kde žila přibližně pětina obyvatel země, využila při sčítání jak sčítacích, tak i popisných
archů. Na rozdíl od Moravy zde tedy bylo podstatně méně okresů, kde se
sčítalo oběma typy archů. Při podrobnějším pohledu na složení jednotlivých okresů lze konstatovat, že vyšší podíl sčítacích archů umožňovala
především odlišná skladba a rozmístění česko-německého obyvatelstva
v Čechách, nikoliv větší benevolence či důvěra pražské ZSP ve vyspělost
zdejší populace, popř. v její odolnost vůči (německé) agitaci. V Čechách
sice žilo proporčně méně obyvatel české národnosti než na Moravě, avšak
byla zde mnohem zřetelnější hranice mezi oblastmi ryze českými (příp.
s výraznou českou majoritou) a německými, což alespoň relativně redukovalo prostor pro možné konflikty.14
O způsobu sčítání, tzn. volbě určitého typu archu, rozhodovaly zemské
úřady na návrh úřadů okresních. Vedení zemí si uvědomovala, že nejlepší
znalosti o populaci daného okresu mají příslušné okresní úřady. Zároveň je
považovaly za zdroj důvěryhodný jakožto instituce správní správy obsazené
loajálními státními úředníky. Zemské úřady měly v tomto směru plnou
podporu ministerstva vnitra, které se na adresu okresů vyjádřilo v dopise
ze srpna 1931 ministerstvu zahraničí zcela jasně: „Dlužno však připomenouti, že o stavu vzdělanosti nebo vyspělosti obyvatelstva v okresích a obcích jsou
nejlépe informovány okresní úřady, které jsou s obyvatelstvem ve stálých stycích
a mohly nejlépe posouditi způsobilost vyplniti správně sčítací arch; také právě jen
od okresních náčelníků bylo možno v tom směru získati zprávu zcela objektivní,
14

Srov. tamtéž.
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kdežto obecní starostové nebo zastupitelstva obecní považují zpravidla vždy
svou vlastní obec za velmi vyspělou.“ 15 Fakt, že při definitivním schvalování
způsobu sčítání v jednotlivých okresech vedení zemí skutečně reflektovala
návrhy příslušných okresních úřadů, dokládá úřední korespondence mezi
oběma instancemi státní správy. Před sčítáním v roce 1921 např. pražská
ZSP vyhověla požadavkům OSP v Českém Brodě, Německém Brodě, Jindřichově Hradci, Chomutově, Mariánských Lázních, Žlutici ad. Poněkud
zarážející je, že se tak někdy obešlo bez sdělení jakéhokoliv důvodu ze
strany okresů (např. Pelhřimov). Kladně posouzen byl i požadavek OSP
v Kaplici, která hodlala použít výhradně sčítacích archů. Dopis zdejšího
úřadu na ministerstvo vnitra z listopadu 1920 přitom ukazuje, že rozhodujícím faktorem pro zavedení určitého typu archu nebyla ve skutečnosti
proklamovaná otázka (ne)vyspělosti obyvatelstva, s níž si dovedly okresy
poradit: „Ač stupeň vyspělosti zdejšího obyvatelstva jest poměrně velice nízký,
hodlá okresní správa použíti sčítacích archů. Obyvatelstvo však bude vyzváno, aby
archy vyplňovalo pouze tehdy, když se v nich úplně vyzná, jinak aby požádalo
komisaře, aby vyplnění obstaral sám. Tím, že inteligentnější část obyvatelstva
vyplní archy sama, urychlí se práce komisařova; méně inteligentní pak budou
tím, že si archy předem přečtou, na otázky, jež jim bude komisař klásti, již připraveni.“ 16 Před stejným sčítáním požadovala zavedení popisných archů
mj. také znojemská OSP. V dopise adresovanému 22. 11. 1920 ministerstvu
vnitra doporučovala sčítat obyvatelstvo okresu výhradně popisnými archy,
přičemž argumentovala standardně nevyspělostí obyvatelstva a následně
pracným opravováním špatně vyplněných archů. Sdílnější a mnohem přímější byla stejná OSP v dopise předsednictvu brněnské ZSP z 23. 1. 1921
v reakci na dezinformační kampaň o konečné úpravě hranic s Rakouskem,
jemuž mělo údajně část Znojemska připadnout: „Co se týče sčítání lidu, jest
správný výsledek tohoto zajištěn tím, že v tomto okresu se bude sčítání lidu vesměs
díti popisnými archy /a ne sčítacími archy/ spolehlivými sčítacími komisaři,
kteří byli ustanoveni v dohodě se zdejšími národními [českými, pozn. aut.]
obrannými korporacemi.“ 17 ZSP v Brně neváhala a obratem s uvedeným vyslovila souhlas, o čemž informovala ministerstvo vnitra již 25. 1. t. r. Sčítání
pomocí popisných archů bylo na Znojemsku zvoleno místním okresním
úřadem (OÚ) také pro sčítání lidu v roce 1930. Reakce zástupců místních
obcí s německou samosprávou a představitelů poboček německých stran
na sebe nenechala dlouho čekat. Na Znojemsku se zvedla během listopadu
1930 vlna nevole ze strany obcí, o čemž svědčí 29 dochovaných protestů
15
Dopis ministerstva vnitra ministerstvu zahraničí z 20. 8. 1931. Dopis byl jednou z reakcí
ministerstva vnitra na petici Gézy Szüllö u Společnosti národů kritizující československé
sčítání lidu v roce 1930. NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
16
Dopis OSP v Kaplici ministerstvu vnitra z 23. 11. 1920. NA, MV-SR, kart. 246,
sg. 11-56/1 (1).
17
NA, MV-SR, kart. 246, sg. 11-56/1 (1); tamtéž, kart. 248, sg. 11-56/1 (13).
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z německých obcí proti rozhodnutí znojemského OÚ, který je dal na vědomí
nadřízenému zemskému úřadu, odkud směřovaly na ministerstvo vnitra.18
Vůči aplikaci sčítacích archů panovala ze strany státních úřadů nedůvěra nepramenící pouze z nedostatečné vyspělosti či gramotnosti obyvatel,
jak ukázal názorně dopis vedení slezské země ministerstvu vnitra ze 14. 5.
1922.19 Sčítací archy byly vnímány jako rizikové z více důvodů. Stát neměl
přímou kontrolu nad jejich vyplňováním jako v případě archů popisných.
Sčítací komisaři sice měli při sběru sčítacích archů právo opravit zřejmé
chyby, avšak ani toto nebylo dostatečnou zárukou „správného“ vyplnění
osobních údajů u všech osob, zejména těch o národnosti. Především národnostně indiferentní obyvatelstvo mohlo podlehnout agitaci vedené před
sčítáním lidu a zapsat do příslušné rubriky „nesprávný“ údaj o národnosti.
Obava panovala rovněž z možného vyplňování dat o národnosti, které by
neodpovídaly skutečnosti, nepověřenými osobami. Nepřekvapí patrně, že
obavy státních úřadů směřovaly v českých zemích k příslušníkům německé a polské národnosti, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi k tamním
Maďarům.
Po zveřejnění informace, jakým způsobem se bude v obcích daného
okresu sčítat, následovaly v případě využití popisných archů četné protesty
menšinových zástupců – v českých zemích Němců a Poláků, na Slovensku
protestovali proti všeobecnému použití popisných archů Maďaři. Stížnosti
vznášeli na úrovni lokální představitelé místních národních organizací
a obecních samospráv, v souhrnné podobě pro větší celky (až na úroveň
celostátní) vrcholní političtí představitelé.20 Ukázkovým příkladem může být
stížnost zástupců hustopečských německých stran z počátku února 1921.
Jejich protest se sice soustředil na nepoměr při výběru sčítacích komisařů
v neprospěch Němců, avšak stranou nezůstala ani s tím související otázka
nařízeného způsobu sčítání pomocí popisných archů. Místní Němci považovali doslova za zahanbující, že bylo v Hustopečích nařízeno sčítání archy
popisnými, kterých se mělo podle nich využít jen ve výjimečných případech.
Stížnost adresovali nejen okresnímu a zemskému úřadu, ale i ministerskému
předsedovi. Pro podporu svých požadavků získali i německého poslance
Aloise Baerana, který oslovil 5. 2. 1921 dopisem prezidentskou kancelář.21
Využít poslance, senátory aj. osoby exponované ve vysoké politice, nebylo
ve snaze uspět se svými stížnosti v meziválečných sčítáních lidu ojedinělé,
18
NA, MV-SR, kart. 1237, sg. 8-105/14 (54).
19
NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (16a).
20
Pobídka k podávání protestů proti aplikaci popisných archů při sčítání lidu zazněla
spolu s jinými např. od německých politiků a představitelů německých organizací (Peters,
Epstein, Oberschall, Hillebrand, Rauchberg ad.) na schůzí konané 16. 1. 1921. S poukazem
na velkou moc sčítacích komisařů měly obce požadovat sčítání pomocí sčítacích archů. Protest u politické správy měl navíc doprovázet požadavek, aby sčítací komisaři znali místní řeč
(proto byli požadováni pomocní komisaři). NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (14).
21
NA, MV-SR, kart. 246, sg. 11-56/1 (1).
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zvlášť pokud se jednalo o osobnosti s vazbou na příslušný region. Na poslance Baerana se obraceli kvůli sčítání také Němci z okresů Moravská
Třebová a Svitavy. Uvést lze i dopis čelného představitele zábřežských
Němců Hermanna Brasse předsednictvu ministerské rady ze 4. 2. 1921,
v němž si dotyčný stěžoval, že se v okrese Zábřeh nerespektovalo pravidlo
sčítat archy sčítacími, pokud to umožňuje vzdělání příslušné populace.22
Většina stížností se týkala nařízení sčítání pomocí archů popisných,
přičemž se jednalo o protesty proti postupu politických úřadů ze strany
Němců, Poláků a Maďarů. Ojedinělá byla stížnost českého obecního úřadu
v Kateřinkách (okres Opava-venkov) proti sčítacím archům pro cenzus
v roce 1921, která byla motivována obavou, že by se obyvatelé obce pod
nátlakem německých zaměstnavatelů přihlásili navzdory příklonu k české
národnosti v prvních dnech republiky a vlivem německé agitace opět
k národnosti německé (podle úřadu se již dříve hlásili k tzv. dajčfrajndlichům). Nařízení popisných archů pro celý PO Český Těšín a většinu obcí
okresu Fryštát nezůstalo bez odezvy a bylo zahrnuto mezi výtky, kterými si
zástupci polské menšiny v čele s poslanci Emanuelem Chobotem a Janem
Buzkem stěžovali v memorandu ze 7. 3. 1931 na provedení sčítání lidu
v roce 1930 na Těšínsku. Popisné archy podle nich znemožnily kontrolu
údajů zanesených v archu a sčítací komisaři mohli působit na sčítané. Navíc mnozí sčítací komisaři nedovolili podle Poláků nahlédnout sčítaným
osobám do popisného archu.23
Zatímco v českých zemích dominovaly rozpory česko-německé,
na Slovensku slovensko-maďarské. Zástupci slovenské maďarské menšiny
však měli na rozdíl od československých Němců spojence v Maďarech ze
sousedního státu. Na již zmiňované interpelaci ohledně sčítání lidu v Československu na půdě maďarské poslanecké sněmovny dne 14. 1. 1931 mířila
jedna z četných výtek k popisným archům. Podle stěžovatelů nebylo těmito
archy sčítáno tam, kde se vyskytovali analfabeti, nýbrž cíleně v oblastech
nejvíce osídlených Maďary a Němci. Celé sčítání označili „za cílevědomý
systematický falšovací postup československé vlády“.24 Kritika výlučného užití
popisných archů na Slovensku a na Podkarpatské Rusi byla také součástí
známé petice maďarského poslance Gézy Szüllö a dalších představitelů
československých Maďarů předsedovi Rady Společnosti národů z 18. 12.
1930.25 Motivem k plošnému zavedení popisných archů v obou zemích
nebyl podle nich analfabetismus obyvatel, neboť regiony s převahou
analfabetů bylo možné dobře geograficky rozlišit. V nařízení popisných
22
V PO Zábřeh se nakonec sčítalo téměř výhradně (95 obcí z 99) sčítacími archy. Zda
v tom sehrála roli také stížnost Hermanna Brasse, není z dostupných pramenů zřejmé. Jisté
je, že jím zmiňovaná obec Červená Voda nakonec nefigurovala mezi obcemi, kde se sčítalo
popisnými archy.
23
NA, MV-SR, kart. 2994, sg. 8-247/14.
24
NA, MV-SR, kart. 2994, sg. 8-247/13.
25
NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
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archů spatřovali dokonce vydání obyvatel Slovenska a Podkarpatské Rusi
„šovinistickým touhám sčítacích komisařů“.
Závěrem této části dodejme, že nedostatečná gramotnost obyvatel
jakožto argument pro aplikaci popisných archů byla v prvorepublikových
cenzech na místě jen částečně. Zatímco pro Čechy, Moravu a Slezsko
postrádalo toto tvrzení vzhledem k minimálnímu podílu analfabetů v populaci od počátku reálný základ pro celé jejich území, pro Podkarpatskou
Rus by přes značný pokrok vzdělanosti ve 20. letech jiný způsob sčítání
v obou celostátních cenzech realizovatelný nebyl.26 Nejednoznačná situace
panovala na Slovensku. Při posledním uherském cenzu byla v tzv. slovenských župách zjištěna schopnost číst a psát přibližně u 72 % osob starších
šesti let. Sčítání v roce 1921 ukázalo, že na Slovensku neovládalo čtení
a psaní 15 % lidí nad šest let. O devět let později činil v této zemi podíl
negramotných starších šesti let již 7 %. Důležité přitom je, že v jednotlivých
regionech Slovenska byla situace velmi rozdílná. Nejhorší situace panovala
obecně v severních a především severovýchodních oblastech Slovenska
na hranicích s Polskem a Podkarpatskou Rusí. Při cenzu v roce 1921
překročila negramotnost osob nad pět let hranici 50 % v okresech Vyšný
Svidník a Snina, v dalších dvou (Medzilaborce a Stropkov) převyšovala
40 %. V dalších jedenácti okresech Slovenska byla míra negramotnosti
jejich obyvatel vyšší než 25 %. Přes citelný pokles byla situace ve stejných
částech Slovenska vážná z pohledu gramotnosti populace i v roce 1930.
Více než čtvrtinu analfabetů u osob starších deseti let vykazovaly okresy
Stropkov, Medzilaborce, Snina a Vyšný Svidník, u dalších sedmi okresů
byla míra negramotnosti vyšší než 15 %. O poznání méně negramotných
žilo podle cenzů v populaci jihozápadu, jihu a střední části Slovenska.27
Počty a struktura sčítacích orgánů
Proniknout do struktury sčítacích orgánů v meziválečném období
není snadný úkol, zvlášť v případě dat celozemských, popř. celostátních.
Pro slovenský cenzus v roce 1919 disponujeme pouze odhady. Josef Mráz,
spolupůsobící při organizaci tohoto sčítání, odhadl jejich počet na zákla-

26
Již v roce 1910 umělo číst a psát přibližně 97 % obyvatel Čech starších 10 let, na Moravě
96 % a v případě Slezska 94 %. Sčítání v roce 1921 potvrdilo (avšak u populace starší 5 let)
hodnoty u Čech a Moravy, ve Slezsku vzrostla míra gramotnosti na 95,5 %. V tzv. rusínských
župách bylo v roce 1910 asi 60 % obyvatel starších 6 let negramotných. Podle cenzu v roce
1921 činil podíl analfabetů v populaci Podkarpatské Rusi nad 6 let 50 %, v roce 1930 poklesl
přibližně na 27 %. Š p r o c h a , Branislav – T i š l i a r , Pavol: Demografický obraz
Slovenska v sčítaniach ľudu 1919–1940. Brno 2012, s. 131–133.
27
Tamtéž, s. 131–139.
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dě předpisů pro ustanovení na přibližně 5 000.28 SÚS inicioval krátce
po realizaci cenzu mezi sčítacími komisaři anketu, jejíž výsledky měly sloužit
jako cenný podklad pro další sčítání. Výzva SÚS prostřednictvím tisku však
nenalezla adekvátní odezvu. Podobně dopadl apel na županské a městské
municipální úřady, na který zareagovalo jen 12 ze 17 županských úřadů
a město Štiavnica. Zbývající županské úřady spolu s městy Bratislavou
a Košicemi seznamy sčítacích komisařů nedodaly. Neúplný počet sčítacích
komisařů dosáhl čísla 1 851, přičemž ankety, o jejichž výsledcích informoval
Mráz, se plnohodnotně zúčastnilo pouze 625.29 Přestože se nejedná o zcela
reprezentativní soubor, umožňuje nám částečně nahlédnout do skladby
sčítacích orgánů v tomto cenzu. Vedle mužů se aktivně do sčítací akce
zapojily rovněž ženy (3 % vzorku) a přibližně polovinu komisařů tvořili
učitelé elementárních škol, profesoři, popř. studenti (53 %). Mezi komisaři
představovaly nejpočetnější skupinu osoby ve věku 31–45 let (41 %), avšak
sčítání prováděli ojediněle i lidé nezletilí (dva šestnáctiletí) a starší šedesáti
let (5 %). Z hlediska národnostního, které je však na základě ankety asi
nejméně průkazné, byla hlavní část sčítací práce svěřena zřejmě Slovákům,
jimž zdatně sekundovali Češi (v anketě 70 %, resp. 22 %), trvale usazení
převážně v českých zemích.
Tabulka č. 2: Sčítací orgány v českých zemích při sčítání lidu 192130
Země
Čechy
Morava
Slezsko

Sčítací komisaři
Řádní
Pomocní
11 006

1 226
4 547

1 275

20

Sčítací revizoři
(∗ z toho pomocní
revizoři)
2 136 (∗ 37)
856
327

CELKEM
14 368
5 403
1 622

Pozn.: Pro Moravu neexistují souhrnná data o pomocných sčítacích komisařích, které místní
ZSP nerozlišovala ani v seznamu podle okresů předávaných ministerstvu vnitra. V tabulce
jsou proto předložena data o celkovém počtu všech komisařů na Moravě.

Úplnější představu máme o struktuře sčítacích orgánů v roce 1921
v českých zemích, pro něž disponujeme údaji k jednotlivým PO a statutárním městům.31 Početné uplatnění nalezli zejména v Čechách pomocní
28
M r á z , Josef: O předběžném sčítání lidu na Slovensku (pokračování a dokončení).
Československý statistický věstník 2, 1920/1921, s. 121.
29
Tamtéž, s. 122–124.
30
Sestaveno na základě seznamů sčítacích orgánů připojených ke zprávám pro ministerstvo vnitra: ZSP v Praze z 16. 1. 1922, ZSP v Brně z 13. 12. 1921, ZVS z 5. 3. 1921 a všech
slezských OSP z února a března 1921. NA, MV-SR, kart. 248; tamtéž, kart. 249, sg. 11-56/1
(24).
31
Podle souhrnné úřední zprávy ministerstva vnitra z počátku roku 1922 neodpovědělo
ministerstvu vedení slovenské země. Stejná zpráva obsahuje také celková data pro Podkarpat-
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sčítací komisaři, k jejichž nasazení vybízel výnos ministerstva vnitra
z 11. 12. 1920.32 Nasazeni zde byli celkem ve 33 ze 104 OSP a ve statutárním městě Liberci. Jejich rozmístění vesměs kopíruje národnostně
smíšené regiony. Ukazuje na oblasti, kde nejen že existovaly třecí plochy
mezi příslušníky české a německé národnosti, ale zároveň se hledalo a nakonec i nalezlo z hlediska národnostního kompromisní řešení. Ústřední
roli přitom hrály příslušné OSP, s jejichž návrhy vedení země většinou
souhlasilo. Největší počet pomocných komisařů byl nasazen v okresech
Ústí nad Labem (136), Teplice-Šanov (138) a Jablonec nad Nisou (112),
využiti však byli také na Děčínsku, Chomutovsku, Trutnovsku, Broumovsku, Šluknovsku, Litoměřicku aj. Vedle pomocných komisařů se v Čechách
uplatnili rovněž pomocní revizoři, o nichž se prováděcí předpisy ke sčítání
lidu nezmiňovaly vůbec. Pro zavedení pomocných revizorů vedle řádných
revizorů jiné národnosti se rozhodly např. OSP v Chomutově a Jablonci
nad Nisou. Přestože neexistují souhrnná data pro Moravu, zdá se, že
k využití pomocných komisařů přistupovaly zdejší OSP jen minimálně.
V dochovaných zprávách ve fondech Národního archivu o průběhu sčítání
z druhé poloviny února 1921 adresovaných ZSP v Brně odpovědělo záporně na přímý dotaz země o jejich nasazení vedle města Znojma 13 ze 14
OSP.33 Přitom se v řadě případů jednalo o okresy, jejichž skladba obyvatel
a místní poměry k tomu přímo vybízely (např. Moravská Třebová, Šumperk, Šternberk, Znojmo-venkov). K ustanovení celkem 109 pomocných
komisařů, 80 Čechů a 29 Němců, naopak přistoupila novojičínská politická
správa. Také v národnostně značně smíšeném Slezsku se na sčítací akci
podíleli pomocní komisaři kupodivu jen minimálně (okres Bruntál /2/,
Frývaldov /8/ a Opava-venkov /10/). Jednalo se přitom výhradně o osoby české národnosti, které měly pomoci při sčítání českému obyvatelstvu
v místech, kde bylo v menšinovém postavení.
Pro rok 1921 máme k dispozici jen kusé informace o národnostní
a profesní skladbě sčítacích orgánů. Přičinila se o to formulace dotazů
ministerstva vnitra v oběžníku z 19. 2. 1921 na všechny OSP a statutární
města v českých zemích, který vyžadoval striktně jen uvedení počtu státních
zaměstnanců (zřízenců) a národnost pouze u ostatních sčítacích orgánů.
Zatímco některé úřady se k otázkám vyjádřily vskutku úplně, jiné se řídily
jejich přesným zněním. Souhrnně se k profesnímu složení vyjádřila brněnská ZSP, jejíž dopis ministerstvu z 30. 11. 1921 zároveň ukazuje na strategii
skou Rus (1 581 sčítacích orgánů, z toho 257 revizorů). NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1
(16a).
32
Pomocní komisaři měli být ustanoveni z řad příslušníků druhé menšiny v případech,
kdy nebylo možné ustanovit jako sčítací orgány osoby ovládající státní jazyk a řeč příslušné
národnostní menšiny. Jejich úkolem mělo být zprostředkování styku s obyvatelstvem neznalým
jazyka sčítacího komisaře. Pro výběr pomocných sčítacích komisařů pak měla platit stejná
pravidla jako u tzv. řádných sčítacích komisařů.
33
NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (16a).
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vedení moravské země v tomto směru: „V městech, zejména v autonomních
městech byli za sčítací orgány ustanoveni hlavně úředníci státní všech resortů
a úředníci zemští, z malé části učitelé a obecní úředníci. Na venkově použito bylo
opět hlavně učitelů, z malé části úředníků státních, zemských a obecních starostů.
V obcích národnostně smíšených byli ustanoveni, pokud to bylo možno, v první
řadě úředníci státní.“  34 Více nahlédnout do profesní skladby sčítacích orgánů
umožňují údaje pro Slezsko. Celkem 13 % z nich bylo aktivními státními
úředníky (zřízenci); při nezahrnutí okresů Krnov a Opava-venkov, pro něž
nejsou relevantní data, působila téměř polovina (45 %) ze zbylých 1 260
osob na učitelských postech, 36 % v soukromých povoláních, necelých 6 %
jako obecní úředníci a 11 jako duchovní. S výjimkou statutárních měst
Opavy a Frýdku disponujeme rovněž téměř kompletními údaji o národnostní skladbě slezských sčítacích orgánů. Výhradně Němci sčítali v okrese
Frývaldov, výraznou převahu měli i v okresech Bruntál (97 %) a Krnov (101
ze 102, při nezapočtení státních zaměstnanců). Pouze Češi sčítali v okrese
Fryštát a dominovali v okresech Bílovec (93 %), Hlučín (95 %), Frýdek
(100 % při nezapočtení šesti státních zaměstnanců) a Opava-venkov (73 %
bez státních zaměstnanců). Převaha českých sčítacích orgánů byla patrná
také v okrese Český Těšín, kde provádělo sčítání vedle 21 zaměstnanců
státu 124 osob československé, 92 polské a 4 německé národnosti.
Tabulka č. 3: Skladba československých sčítacích orgánů při cenzu
v roce 193035
Země

CELKEM
SK
R

Národnost sčítacích orgánů (v %)
českosl. něm. pol. maď. rusínská jiná
0,0
79,0
21,0
0,0
0,0
0,0
(1 osoba)
84,0
14,5
1,4
0,0
0,0
0,2
86,8
13,0
0,0
0,0
0,0
0,2

Čechy

11 814

2 282

Moravskoslezská
Morava
(moravské okresy)
Slezsko
(slezské okresy)
Slovensko
Podkarpatská Rus

6 186
4 894

1 321
1 018

1 292

303

73,5

19,8

6,6

0,0

0,0

0,1

6 988
1 695

1 325
315

92,9
46,6

1,3
1,4

0,0
0,0

4,9
9,3

0,8
35,1

0,2
7,6

SK/R – sčítací komisaři/revizoři
Pozn.: Do kategorie „jiná“ náleželi ve Slezsku a na Slovensku pouze Židé (1; 14); na Moravě
Židé (9), Rus a Chorvat (po 1) a na Podkarpatské Rusi Židé a Rumuni (62; 91).

34
Tamtéž.
35
Sestaveno na základě seznamů sčítacích orgánů pro jednotlivé země in: NA, MV-SR,
kart. 1236, sg. 8-105/14 (9); tamtéž, kart. 3056, sg. 8-431/1.
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Poměrně podrobné informace poskytují archivní prameny ke skladbě
sčítacích orgánů v roce 1930, zvláště z hlediska národnostního. Co ukazují
a o čem svědčí data předložená zde nejen ve formě celozemských sumářů,
ale i v seznamech podle politických úřadů? Evidentní byl zásadní podíl
osob československé národnosti na provádění a kontrole cenzu, podtržený
navíc opuštěním institutu tzv. pomocných sčítacích komisařů, který se sice
s úspěchem uplatnil při sčítání v roce 1921 a existovala po něm stále poptávka (viz níže), avšak v novém cenzu se s ním již nepočítalo. S výjimkou
Podkarpatské Rusi, kde sice tvořili téměř polovinu sčítacích orgánů, ale
významný podíl náležel též Rusínům (35 %), dominovali v jednotlivých zemích vždy příslušníci československé národnosti. Ještě více československý
ráz mělo složení revizorů. V Čechách představovali Češi 77 % komisařů,
ale hned 90 % revizorů. Podobná situace panovala v zemi Moravskoslezské
(82 % × 91 %), na Slovensku (92 % × 98 %) i na Podkarpatské Rusi (44 %
× 62 %). V Čechách přitom kontrolovali činnost komisařů výhradně revizoři
české národnosti v celkem 57 politických okresech a v ostatních kromě
čtyř (Aš, Horšovský Týn, Kraslice, Tachov) početně převažovali. V zemi
Moravskoslezské tvořili většinu komisařů Němci pouze v devíti okresech,
kde bylo české obyvatelstvo ve výrazně menšinovém postavení (na Moravě: Mikulov, Moravská Třebová, Moravský Beroun, Rýmařov, Šumperk,
Znojmo; ve Slezsku: Bruntál, Frývaldov a Krnov). Z nich však jen v okrese
Moravský Beroun převažovali mírně (5 : 4) němečtí revizoři nad českými,
což jen dokládá jasnou kontrolu státu nad cenzem i v této zemi. Zajímavá
byla skladba sčítacích orgánů ve slezských okresech. Celkově zde sice opět
dominovali příslušníci československé národnosti, avšak značně rozdílná
situace panovala v jednotlivých částech Slezska. V převážně německých
oblastech (Krnovsko, Bruntálsko, Jesenicko) byl sice nasazen větší počet
německých než českých komisařů, avšak na jejich činnost dohlíželi většinou čeští revizoři. Pro ostatní okresy bylo příznačné, že sčítacími pracemi
i dozorem byli pověřeni převážně Češi. Více než u komisařů byla přitom
jejich převaha zjevná mezi revizory. Záměrně převládali úplně, nebo téměř
zcela u okresů vnímaných československou vládou a příslušnými politickými úřady jako vysoce rizikové, kde byl nutný podle nich zvýšený dohled.
To se týkalo okresů Hlučín (100 % revizorů Češi), Fryštát (50 z 51 Češi)
a Frýdek (49 z 50). Pouze v okrese Český Těšín byli vedle Čechů (36)
a Němců (2) mezi revizory zastoupeni rovněž Poláci (21). Zástupci polské
menšiny prováděli ve Slezsku v roce 1930 také vlastní sčítací práce. Aktivně
se v pozici komisařů zapojili do cenzu, vždy ale ve výrazně nižším počtu než
převažující Češi, v okresech Český Těšín (21 % komisařů) a Fryštát (23 %).
Velmi důležitou roli sehrála při výběru sčítacích orgánů pro cenzus
v roce 1930 předepsaná povinná znalost státního jazyka. Státu přitom
nešlo o to, jak zněla oficiální argumentace, zajistit všem obyvatelům země
ve shodě s jazykovým zákonem styk s úřadem (zde zastoupeným sčítacími
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orgány) ve státním, tzn. československém jazyce. Uvedené mohli zajistit
podobně jako v roce 1921 pomocní komisaři, popř. revizoři. Tímto opatřením hodlal stát nabýt ještě větší kontroly nad průběhem a dozorem při
cenzu. Šlo o to, aby sčítaly a nad sčítáním bděly skutečně jen osoby loajální
k ČSR, státu, jehož státním jazykem byla řeč československá a jejímž státotvorným národem byli Čechoslováci. Stěží mohli být považováni úřady
i československou veřejností za loajální a spolehlivé sčítací orgány jedinci
z řad Němců, Maďarů a Poláků, kteří neznali státní jazyk. Nutno dodat, že
za ně příslušníci zmiňovaných tří národností nebyli považováni obecně, bez
ohledu na své jazykové schopnosti. Snahou státu, sledujícího při sčítání státní zájmy a jednajícího pod drobnohledem a tlakem československé veřejnosti, bylo minimalizovat vliv zástupců jiné než československé národnosti
na realizaci cenzu, což se mj. i díky jazykovému předpisu dařilo. Povinná
znalost státního jazyka ve sčítací praxi ale nezřídka narážela. Zejména v místech, kde byli Češi a Slováci v menšině, nebyl často dostatečný počet osob
splňující tuto podmínku, jež by se mohly zhostit sčítacího úkonu. Mezi
jinými to přiznal a potíže výstižně popsal ZÚ v Praze v dopise ministerstvu
vnitra z 15. 11. 1930: „Pokud se jazykové kvalifikace týče, téměř ve všech jazykově smíšených okresech vyskytly se případy, že někteří sčít. komisaři neovládají
st. jazyk a bylo nutno tento nedostatek prominouti aspoň tam, kde ve sčít. obvodě
dotyčnému sčít. komisaři přidělenému bydlí málo st. občanů české národnosti
a spokojiti se v takových případech tím, byl-li sčít. revisor dotyčnému komisaři
nadřízený znalý státního jazyka, aby v případě potřeby mohl zjednati nutnou
nápravu.“  36 Ještě větší potíže než v českých zemích způsoboval povinný
státní jazyk na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde docházelo v rámci země
k přesunům slovenských a rusínských sčítacích orgánů, a dokonce zde
na žádost místních úřadů museli vypomoci vedle zdejších Čechů také Češi
usedlí trvale v českých zemích i slovenští vysokoškolští studenti z Prahy.
Znalost jazyka byla prokazatelně upřednostněna před jiným důležitým
požadavkem na sčítací orgány: znalostí vlastního sčítacího (revizního)
obvodu a jeho obyvatel. Na Podkarpatské Rusi dokonce dosahoval podíl
„přespolních“ sčítacích komisařů 20 %. Přestože oficiální údaje o jazykové
vybavenosti sčítacích orgánů v těchto zemích dokládají vysoký podíl osob
znalých maďarštiny, němčiny, popř. rusínského jazyka, početné stížnosti
z řady míst ukazují, že zřejmě ne vždy sčítali příslušníky národnostních
menšin jedinci ovládající jejich jazyk.37 Podobné stížnosti měly minimální
šanci na úspěch a kritická slova se naopak obracela proti stěžovatelům. Příkladem je maďarská kritika (Törköly, Giller, Alapy) neznalosti maďarštiny
36
NA, MV-SR, kart. 1236, sg. 8-105/14 (9).
37
Vedle státního jazyka ovládalo podle zemského přehledu na Podkarpatské Rusi
rusínský jazyk přibližně 59 % sčítacích orgánů, maďarský 41 %, německý 25 % a rumunský
1 %. Na Slovensku mluvilo slovensky přibližně 90 % sčítacích orgánů, česky 16 %, maďarsky
64 %, německy 22 % a rusínsky 3 %. Srov. NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1.
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u sčítacích komisařů v okresech Rimavská Sobota, Lučenec a Komárno.
Bratislavský KÚ si z uvedených okresů vyžádal zprávy, na základě nichž
(byť o jejich průkaznosti lze polemizovat) označil informace Maďarů za nepravdivé a tendenčně zkreslené s cílem zkompromitovat průběh cenzu.38
Peripetie při výběru a jmenování sčítacích orgánů
Způsob obsazování postů sčítacích orgánů v obou celostátních meziválečných cenzech dokládá, že se v praxi běžně ustupovalo od požadavku
ministerstva vnitra, aby ustanovené osoby požívaly zvláštní důvěry obyvatelstva bez rozdílu národnosti.39 Odklon byl patrný také v případě nároků
odpovědných úřadů na znalost prostředí a obyvatelstva svěřeného sčítacího
(revizního) obvodu, stejně jako u jazykové výbavy sčítacích orgánů. Ne
všem bylo prokazatelně měřeno stejným metrem. Znění prováděcích předpisů, které měly mnohdy spíše formu doporučení než přísných regulativů,
bylo poměrně ohebné. Příslušné úřady státní správy (zejména OSP, později
OÚ) tak disponovaly jistým manévrovacím prostorem, jenž jim umožňoval
realizovat výběr sčítacích orgánů částečně podle vlastní vůle. Z uvedeného
těžili především adepti z řad občanů československé národnosti. Zatímco
u nich se některé nedostatky (neznalost prostředí, jazyka, přílišné politické
exponování v minulosti apod.) vědomě odpouštěly a nebránily v ustanovení
do funkce, u zájemců jiných národností (Němců, Maďarů a Poláků) se v jejich neprospěch úřady úzkostlivě držely předpisů, které někdy za přihlížení
nadřízeného úřadu dokonce překračovaly. To samozřejmě vedlo k ještě
většímu vyhrocení agitací již tak dost rozjitřené atmosféry.
Do výběru sčítacích orgánů se promítala řada vlivů. Vedle předpisů
byly zásadní národnostní skladba populace daného místa a regionu, existence dostatečného rezervoáru vhodných kandidátů, pohotovost a síla
poboček místních národních organizací a státní zájem prostřednictvím
názoru odpovědného politického úřadu, jeho odolnost vůči vnějším tlakům,
ochota naslouchat a případně hledat kompromisní řešení. Vlastní představy, mnohdy vzájemně značně rozdílné, měli o složení sčítacích orgánů
příslušníci jednotlivých národností, kteří se snažili prostřednictvím svých
důvěrníků, organizací i vysokých politických činitelů u pověřených úřadů
prosadit své kandidáty.
Ochota úřadů vůbec naslouchat, popř. vyjít vstříc návrhům byla
u jednotlivých národností různá. Nejvíce byly úřady přístupné požadavkům představitelů české a slovenské národnosti jakožto zástupcům
38
Dopis KÚ v Bratislavě presidiu ministerstva vnitra z 5. 12. 1930. NA, MV-SR, kart. 1234,
sg. 8-105/5.
39
Srov. Výnos ministerstva vnitra ZSP v českých zemích z 11. 12. 1920 č. 78.831/8. NA,
MV-SR, kart. 247, sg. 11-56/1 (8).
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státotvorného národa. Váha názorů zejména českých národních organizací
byla v meziválečném Československu enormní. Již krátce po vzniku ČSR
navrhl poslanec Otakar Srdínko, aby byly české obranné jednoty vyzvány
ke sdělení svých názorů o zásadách prvního poválečného cenzu v českých
zemích. Ministerstvo vnitra to akceptovalo a v dopise z 26. 2. 1919 mj.
vyzvalo české národní jednoty k přípravě seznamů sčítacích komisařů pro
místa německá a smíšená.40 Národní rada československá (NRČ) požadovala
na konci roku 1920, aby provedení nadcházejícího sčítání bylo svěřeno
výhradně příslušníkům československé národnosti, což se mělo zdůvodnit
jako „[…] požadavek československé národní revoluce, která náš stát založila
fakticky a v Národním shromáždění minulém i legislativně“.41 Nedostatek
vhodných osob měla vyřešit možnost jmenovat komisaře a revizory nejen
z místního prostředí, ale odkudkoli. Mezi ministerstvem vnitra, resp. jemu
podřízenými úřady, a zástupci českých národních jednot panoval před
cenzy i v jejich průběhu čilý styk. České organizace se neomezovaly pouze
na prosazování vlastních kandidátů do funkcí sčítacích orgánů, kde byli
obvykle úspěšní,42 nýbrž se uchylovaly také k protestům proti jednání
úřadů (pokud podle nich dostatečně nehájily státní zájmy) a diskreditaci
aspirantů z řad jiných národností. U pražské ZSP protestoval před cenzem
v roce 1921 např. Menšinový sekretariát Národní jednoty severočeské proti
trutnovské OSP kvůli ustanovování německých sčítacích komisařů údajně
neznalých státního jazyka a požadoval přezkoušení jejich jazykových znalostí. Odpovědné okresní politické úřady obvykle vycházely vstříc přáním
zástupců českých menšin. Někdy ovšem jejich požadavky nebyly splnitelné
buď z objektivních důvodů (nedostatek vhodných osob), nebo v zájmu
zachování klidu v příslušném místě či regionu. Politické úřady si navíc
chtěly zachovat punc neutrálního činitele, který jedná v zájmu správného
průběhu cenzu vždy objektivně. Nemohly tedy vyhovět úplně všemu.
České národní organizace pak neváhaly na základě informací od svých
důvěrníků obrátit se se stížnostmi až k ministerstvu vnitra, popř. vytvářet
na státní správu značný mediální tlak.43 To byl příklad stížnosti NRČ z 31. 1.
a 12. 2. 1921 na OSP v severních Čechách, které údajně nedbaly českých
návrhů na obsazení sčítacích orgánů, nebo dokonce nebyly ani přizvány
k jednání s úřady.44 Vlna českých protestů směřovala na ministerstvo také
40
NA, MV-SR, kart. 246, sg. 11-56/1 (1).
41
Dopis NRČ ministerstvu vnitra z 15. 12. 1920. Tamtéž.
42
Například OSP v Mariánských Lázních informovala ministerstvo vnitra v dopise z 12. 2.
1921, že příprava na sčítání probíhá v pořádku a sčítací orgány navrhli plnomocníci ústředního
výboru Národní jednoty severočeské. NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (16a).
43
Příkladem mohou být emotivně laděné a záměrně zkreslené články v tisku. Srov. např.
Národní politika, 5. 2. 1921, roč. 29, č. 35 (Praktiky okres. hejtmanství v Jablonci nad Nisou
před sčítáním lidu); Národní listy, 5. 2. 1921, roč. 61, č. 35 (Přípravy ke sčítání lidu na českém
severu).
44
NA, MV-SR, kart. 247, sg. 11-56/1 (8).
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před sčítáním v roce 1930. Proti jmenování německých sčítacích orgánů
se ohradil v dopise ministerskému předsedovi z 29. 11. 1930 např. Místní
odbor Národní jednoty v okrese Zábřeh, který učinil vládu zodpovědnou
za případné „ztráty“ českého obyvatelstva při sčítání. Nízký počet českých
sčítacích orgánů v krnovském okrese byl zase předmětem protestu zdejšího
sboru Matice opavské Presidiu ZÚ v Brně z 19. 11. 1930.45 Kritika výběru
sčítacích orgánů, zejm. s ohledem na jejich neznalost (popř. velmi špatnou
znalost) státního jazyka, zaznívala také v průběhu a po provedení sčítání.
Dokládá to alespoň text interpelace senátorů Hubky, Vaněčka, Kloudy
a spol. na ministra vnitra z 1. 12. 1930. Na tyto i další výtky byla odpověď
ministerstva v zásadě stejná: některé politické úřady byly nuceny, aby umožnily jmenování komisařů německé národnosti pro převážně německá místa,
posuzovat znalost státního jazyka velmi mírně. Zároveň s tím však dodalo,
že nikde nedošlo k vážnějším nedorozuměním a především, že okresní
úřady dbaly, aby byl komisaři nápomocen revizor ovládající státní jazyk.46
Zatímco komunikace politických úřadů se zástupci českých národní
organizací byla velmi živá a vedla často k prosazení jejich požadavků,
v případě Němců a Poláků v českých zemích (stejně jako Maďarů a Němců
na Slovensku a Podkarpatské Rusi) panovala situace diametrálně odlišná.
Zástupci německých a polských organizací, politických stran a obecních
samospráv žádali, aby při ustanovování sčítacích orgánů byla respektována
etnická skladba měst a regionů, přičemž svou argumentaci opírali o výsledky předchozích cenzů, popř. volební výsledky. S žádostmi a výtkami
pro nedodržování výše uvedeného se na předsednictvo ministerské rady,
ministerstvo vnitra, popř. jemu podřízené politické úřady obrátila před
sčítáním v roce 1921 neúspěšně obec Mohelnice (poměr sčítacích orgánů
měl vycházet z výsledku českých a německých stran v obecních volbách
v roce 1919), městská rada Krnova (měřítkem byly výsledky parlamentních
voleb 1920), Němci na Trutnovsku ad.47 Při cenzu v roce 1930 vystoupily
s podobnými požadavky (kritikou) mj. zástupci německých politických stran
východního Slezska (rezoluce z července 1930), německých křesťanských
sociálů na Hlučínsku, představitelé československých Poláků (memorandum poslanců Emanuela Chobota a Jana Buzka ze 7. 3. 1931),48 starosta
obce Červená Voda na Zábřežsku, Němci z Broumovska, Jablonecka
45
NA, MV-SR, kart. 1237, sg. 8-105/14 (53).
46
Srov. NA, MV-SR, kart. 3055, sg. 8-429/3 (text interpelace a odpověď ministra vnitra
z 25. 2. 1931). Interpelace senátorů nezmiňovala žádné konkrétní osoby, maximálně pouze
souhrnné počty pro jednotlivé okresy (např. Aš, Tachov, Broumov, Chomutov, Jablonec,
Liberec, Teplice-Šanov, Česká Lípa, Karlovy Vary, Kadaň, Žlutice).
47
Archivní materiál k uvedeným stížnostem viz NA, MV-SR, kart. 246–248; tamtéž,
kart. 1236, sg. 8-105/14 (9); tamtéž, kart. 2994, sg. 8-247/14.
48
Ve stejném memorandu byla rovněž vyslovena stížnost, že v mnohých obcích Těšínska
byly jmenovány sčítacími orgány osoby české národnosti, známé svým nepřátelským chováním
a smýšlením vůči Polákům.
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a z Olomouce (olomoučtí Němci argumentovali výsledky parlamentních
voleb v roce 1929). Úřady byly v podobných případech neoblomné, a to
nejen z obavy z reakcí českých národních organizací a české veřejnosti,
nýbrž i díky vědomí podpory ze strany ministerstva vnitra. Prováděcí
předpisy sice u obou cenzů obsahovaly zmínku o přihlížení úřadů k místním národnostním poměrům, avšak formulovou ne jako povinnost, nýbrž
jen jako možnost. Jasně na to poukázalo ministerstvo vnitra v dopise
ministerstvu zahraničí z 20. 8. 1931 (k petici Gézy Szüllö) a v odpovědi
na dotaz polských poslanců Chobota a Buzka z 30. 9. téhož roku, když
vedle neexistence vnitrostátního předpisu zdůraznilo v reakci na údajné
porušování mezinárodních smluv neexistenci mezinárodní smlouvy, podle
níž by měly být sčítací orgány rozděleny na základě národnostního klíče,
a úřední výkony týkající se osob určité národnosti by měli vykonávat pouze
příslušníci téže národnosti.49
Komplikovaně přistupovaly politické úřady v národnostně smíšených
okresech ke konkrétním návrhům obcí na výběr sčítacích orgánů. Podle
§ 32 vládního nařízení o sčítání lidu z 30. 10. 1920 sice náleželo toto
rozhodnutí mezi kompetence politických úřadů, avšak mělo se tak stát až
po vyslyšení návrhů obecního starosty. Teprve poté měl úřad rozhodnout,
kolik sčítacích komisařů (revizorů) ustanoví z obecních zaměstnanců a kolik z ostatních občanů. Praxe jmenování sčítacích orgánů ukazuje, že se
poskytnuté pravomoci zhostily před cenzem v roce 1921 jednotlivé úřady
velmi rozdílně, nelze hovořit o jednotném přístupu v rámci státu nebo
zemí. Některé OSP, mj. bruntálská, litoměřická nebo novojičínská, zvolily
citlivý přístup. Snažily se o dohodu mezi představiteli obou národností,
konstruktivní debatu a jmenování sčítacích orgánů vycházelo z návrhu obcí.
Naopak bez dohody státních úřadů s německými obcemi, které ani nebyly
přizvány k diskuzi, probíhalo ustanovení sčítacích komisařů a revizorů
např. v okresech Český Těšín, Moravské Budějovice, Zábřeh a Litomyšl,
v obcích Pohořelicka a v Mohelnici. Stížnosti příslušných obcí, popř. jejich
zastánců (za německé obce okresu Litomyšl si u ministerstva vnitra stěžoval poslanec Franz Spina), se přitom často odkazovaly na zmiňovaný § 32
vládního nařízení. Příkladem toho, že si jeho znění vykládaly úřady někdy
tendenčně v neprospěch obecních samospráv, bylo stanovisko OSP v Mikulově v dopise ministerstvu vnitra z 12. 2. 1921. Podle mikulovské OSP totiž
bylo předepsáno slyšení starosty kvůli návrhům na sčítací orgány pouze
v případě, že by měly být vzaty z obecních zaměstnanců.50 Jiné OSP, např.
v Novém Městě nad Metují nebo v Jindřichově Hradci, nekomunikovaly ani
se zástupci německých obcí, ani s představiteli českých organizací (u první
OSP to neplatilo v případě pomocných komisařů) a jmenovaly za komisaře
49
50

NA, MV-SR, kart. 3056, sg. 8-431/1; tamtéž, kart. 3055, sg. 8-429/2.
NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (16b).
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jen osoby na základě vlastního uvážení. Existovaly však i okresy (Liberec),
kde sice probíhala komunikace úřadu se zástupci německých obcí a českých
organizací, ale ke vzájemné dohodě ve věci ustanovení sčítacích orgánů se
nedospělo. V takovém případě úřad zvolil za komisaře a revizory jedince
opět na základě vlastního uvážení.51 Vlna protestů na adresu úřadů kvůli
nereflektování návrhů na obsazení sčítacích orgánů, resp. proti nepřipuštění jakékoliv diskuze, vedla patně k tomu, že vládní nařízení k dalšímu
cenzu z 26. 6. 1930 již podobnou formulaci neobsahovalo. Ve srovnání
s cenzem z roku 1921 se tak ještě více upevnilo postavení politických
úřadů při jmenování komisařů a revizorů, proti němuž se v tomto směru
kladl odpor již jen minimálně (např. Zábřežsko). Po sčítání v roce 1930
se dokonce OÚ v Plané ohradil v dopise ZÚ v Praze proti nařčení obsaženému v interpelaci českých senátorů Josefa Hubky a spol., podle něhož
jmenoval sčítací orgány na základě návrhu německých obecních starostů.
Text dopisu zároveň dokládá, že přístup řady úřadů k problematice ustanovování komisařů nebyl neutrální k požadavkům všech národních táborů,
nýbrž stranický ve prospěch příslušníků československé národnosti a jejich
organizací: „Ve zdejším okrese přicházeli pro funkce sčítacího orgána toliko
v úvahu učitelé a státní úředníci. Pokud se týče jmenování sčítacích orgánů bylo
intervenováno jak z české tak z německé strany, přihlíženo bylo však zdejším
úřadem toliko k návrhu místního odboru Národní Jednoty Pošumavské v Plané
[…] Sčítací orgánové – vyjma sčítacích orgánů navržených Národní Jednotou
Pošumavskou – byli vybráni jedině zdejším úřadem.“  52
Výrazem snahy dobrat se v jednotlivých regionech a konkrétních
místech kompromisního řešení, a předejít tak národnostním konfliktům
při jmenování sčítacích orgánů i během výkonu jejich funkce bylo jmenování pomocných sčítacích komisařů (PSK). Sčítání pomocí dvou komisařů
různé národnosti, kteří měli vzájemně kontrolovat svou činnost, figurovalo
mezi návrhy vyslovenými v anketě účastníků slovenského cenzu v roce
1919. Výše jsem uvedl, že služeb PSK bylo využito v roce 1921 především
v Čechách. Požadavky na jmenování PSK, při jejichž výběru úřady ještě
více dbaly na názory národních menšin (zejm. Národních jednot), vznášeli v českých zemích jak Němci, tak i Češi. Aktuální se tato otázka stala
v místech, kde bylo obyvatelstvo dané národnosti v menšinovém postavení
a řádný sčítací komisař odlišné národnosti, neznalý navíc často příslušného jazyka, nepožíval jejich důvěry. V nadregionálním měřítku požadovali
využití tzv. Doppelkommissäre před sčítáním v roce 1921 např. zástupci
51
Dopis OSP v Liberci ministerstvu vnitra z 28. 2. 1921. NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1
(16a). Uvedené neznamená, že by se příslušný úřad rozhodoval zcela autonomně. Seznamy
sčítacích orgánů vytvářel sčítací referent, jehož úkolem bylo zohlednit návrhy příslušníků
československé národnosti.
52
Dopis OÚ v Plané Presidiu ZÚ v Praze ze 17. 1. 1931. NA, MV-SR, kart. 3055,
sg. 8-429/3.

158

V

Ý

B

Ě

R

A

Č

I

N

N

O

S

T

…

německých parlamentních stran (Bund der Landwirte, Deutsche christl.-soz. Volkspartei, Deutsche Nationalpartei), stejně jako Národní jednota
severočeská. Z regionů zmiňme alespoň Němce z Litoměřicka, Jilemnicka
nebo Čechy z Liberecka a Opavska. Zdaleka ne vždy ale byly požadavky
na jmenování PSK reflektovány, přičemž většinou nebyly vyslyšeny požadavky zástupců menšin jiného než státního jazyka. Neúspěšně navrhovali jmenování PSK němečtí členové znojemské městské rady, starostové
obcí bíloveckého okresu a představitelé německých obcí Úsov a Karlov
na Zábřežsku ad. Zatímco Němci ze Šternberska a Bílovecka se podle
zdejších OSP nedočkali PSK kvůli dostatečné jazykové znalosti zdejších
řádných českých komisařů (stejně argumentovaly úřady u statutárních
měst Frýdku a Opavy), žádosti krnovských a znojemských Němců o PSK
(důvěrníky) byly odmítnuty jako odporující platným předpisům, přestože
tomu tak ve skutečnosti nebylo. Zvláště ve slezském případě se jednalo
o obvyklý jev. Německé žádosti zde, na rozdíl od těch českých, odmítaly
místní úřady v čele se zemským prezidentem Josefem Šrámkem pravidelně
a systematicky. Velmi slabá byla argumentace novojičínské OSP v dopise
ministerstvu vnitra pro odmítnutí žádosti zdejších Němců o „jejich“ PSK
a pomocné revizory, kteří se chtěli zejména pro Příbor a Kopřivnici dovolat
toho, co úspěšně prosadily jejich české protějšky: „Této stížnosti resp. žádosti
nebylo vyhověno, jelikož by tím se byl celý sčítací aparát velice komplikoval.“  53
Státní úřady uplatňovaly – ne paušálně, ale ani výjimečně – dvojí přístup
k požadavkům obou národností, což se však netýkalo zdaleka jen problematiky jmenování sčítacích orgánů. V případě PSK to bylo patrné někdy
i v otázce kompetencí. Názorně to dokládá situace v Mariánských Lázních,
kde sice byli přidáni k českým komisařům němečtí PSK, tito však museli
na jejich žádost opustit při výslechu sčítané osoby místnost a do sčítacích
listin mohli nahlížet jen se svolením českých komisařů. Naopak čeští PSK
disponovali stejnými pravomocemi jako němečtí komisaři. Ministerstvo
vnitra v reakci na stížnost městské rady Mariánských Lázní výtku odmítlo
s poukazem, že by tím byla porušena tajnost sčítání. Umožnilo mu to
ztotožnění pojmu PSK a obecního důvěrníka, což se dělo díky neurčitým
prováděcím předpisům vcelku často.54
V místech se jmenovanými PSK prokazatelně ubylo stížností a konfliktních situací. Méně protestů bylo vzneseno jak při ustanovování sčítacích
orgánů, tak i během sčítání na chování a činnost komisařů. Ustanovením
dvou komisařů – Čecha a Němce – se stejnými právy pro každý obvod se
53
Dopis OSP v Novém Jičíně ministerstvu vnitra z 27. 2. 1921. NA, MV-SR, kart. 248,
sg. 11-56/1 (16b).
54
Srov. reakci ministerstva vnitra na fonogram OSP v Mariánských Lázních z 16. 2. 1921.
NA, MV-SR, kart. 249, sg. 11-56/1 (2). Na porušení úředního tajemství upozorňovala i NRČ
ve svém protestu z 9. 2. 1921 proti tomu, aby české komisaře doprovázel i německý (reakce
na dění v obcích na Šluknovsku). NA, MV-SR, kart. 247, sg. 11-56/1 (8).

159

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

podařilo uklidnit situaci např. na Kadaňsku. Jinde se naopak ustanovení
PSK stalo příčinou konfliktů. Jednotlivé národní tábory sice na jedné straně
vehementně usilovaly o jmenování „svých“ PSK, avšak zpravidla striktně
odmítaly totéž v opačném gardu. Jmenování českých PSK k německým
řádným komisařům (a ne naopak) se v roce 1921 přičinilo o pasivní rezistenci v obcích s německými radnicemi na Trutnovsku. K podobné situaci
došlo také v Krnově. V obou případech urovnal konfliktní situace nalezením
kompromisního řešení až příslušný okresní hejtman.55
Pro cenzus v roce 1930 již stát s institutem PSK nepočítal, přestože jej
ministerstvo vnitra vyhodnotilo na základě zpráv ze zemí po sčítání v roce
1921 jako úspěšný. Nepřekvapí proto, že vyloučení dvou sčítacích komisařů
figurovalo v kritice československého cenzu v petici poslance Gézy Szüllö
adresované předsedovi Společnosti Národů z konce roku 1930. Stát striktně
lpěl na jazykových znalostech sčítacích orgánů, přičemž si však poněkud
protiřečil, neboť zároveň požadoval od podřízených úřadů, aby při výběru
zohlednily také národnostní skladbu obyvatel a znalost místního prostředí.
Příklad Ašska a jiných regionů ukázal, že vyhovět požadavkům na jazykovou
kvalifikaci bylo v mnohých částech republiky nemožné. Řešení mělo přinést
rozhodnutí, že ve výjimečných případech budou ustanoveni revizoři jiné
národnosti než sčítací komisaři (viz ministerský oběžník ze 7. 11. 1930).
Tímto směrem pak skutečně mířily četné žádosti, kupříkladu německých
stran města Znojma, německé Národní rady pro Olomouc a okolí. Podobně jako dříve u PSK vyvolávalo případné vyhovění požadavkům menšin
nesouhlas česko-slovenských národních organizací. Slezská pobočka
NRČ v Opavě si v dopise ministerstvu vnitra z 26. 11. 1930 stěžovala, že
v poněmčených obcích, kde sčítali čeští komisaři, byli revizory jmenováni
Němci, kteří měli současně s Čechy provádět podle předpisů sčítací akt.56
K činnosti sčítacích orgánů
Jestliže způsobu provedení cenzu a jmenování sčítacích orgánů
věnovali velkou pozornost nejen jednotlivé národní organizace a političtí
představitelé, ale prostřednictvím tisku i široká veřejnost, pak to dvojnásob
platilo o činnosti sčítacích orgánů v národnostně smíšených regionech.
Drobnohledu podléhalo zejména chování a jednání sčítacích komisařů,
kteří byli v úzkém osobním kontaktu se sčítanými osobami. Tito zároveň
představovali hlavní terč kritiky, jež na ně mířila z jednotlivých národních
táborů prostřednictvím tisku a oficiálních protestů (stěžovateli byli kon55
Dopis OSP v Trutnově ministerstvu vnitra z 24. 2. 1921, NA, MV-SR, kart. 248,
sg. 11-56/1 (16a). Dopis OSP v Krnově ministerstvu vnitra z 1. 3. 1921, tamtéž, kart. 249,
sg. 11-56/1 (24).
56
NA, MV-SR, kart. 1237, sg. 8-105/14 (53).
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krétní dotčené osoby, političtí představitelé, národní organizace, politické
strany).57 Kritické hlasy byly vznášeny buď zcela oprávněně na základě
objektivních nedostatků, nebo neoprávněně s cílem diskreditovat jejich
činnost, a tím provedení cenzu v daném místě, regionu, popř. dokonce
v celém státě. Hlavní objekt zájmu veřejnosti, zdroj napětí, konfliktů a téměř všech obtíží spojených s praktickým prováděním sčítání představovala
otázka zjišťování národnosti obyvatelstva. Texty stížností z českých zemí
potvrzují předpokládané: stěžovatelé byli vždy jiné národnosti (alespoň
podle svého názoru, ne vždy ale podle konečného výsledku úředního
šetření) než příslušní komisaři.58
Moc sčítacích orgánů byla prokazatelně značná bez ohledu na typ
archů, jimiž sčítání probíhalo. Přispěla k tomu na jedné straně nejednoznačná definice národnosti, na druhé straně pravomoc sčítacích komisařů
při pochybnosti přezkoumat, jestli sdělené údaje naplňují nezbytné objektivní znaky pro přihlášení k určité národnosti. Do objektivně zjišťované
národnostní statistiky tak platné předpisy implementovaly názor sčítacího
komisaře (revizora), subjektivní prvek, jemuž se stát prostřednictvím legislativy tolik bránil v případě sčítaných osob. Existoval prostor pro seberealizaci sčítacích komisařů a promítnutí jejich postojů při výkonu svěřené
funkce, včetně možnosti zneužití úřední moci. Potvrzují to mj. zjištění Jana
Steinera, jenž se zabýval cenzem na Ostravsku v roce 1930. Podle něj však
proti naznačeným tendencím působil slib sčítacích orgánů u politických
úřadů, u komisařů navíc vědomí kontroly ze strany revizora a okresního
úřadu a obecně pozornost veřejnosti namířená na jejich činnost.59 S částí
Steinerova tvrzení si dovolím nesouhlasit. Stížnosti na sčítací komisaře,
týkající se zpravidla údajného nátlaku na sčítané osoby za účelem udání
určité národnosti, končily až na výjimky bezvýsledně, odmítnuty byly jako
neodůvodněné (např. stížnosti Němců v okrese Moravská Třebová při
cenzu v roce 1921). Domnívám se, že se tak nedělo pouze kvůli absenci
svědků podobného jednání, jak uvádí Steiner.60 Příslušné úřady by tím
totiž do značné míry zkompromitovaly samy sebe. Vždyť právě ony odpovídaly za výběr sčítacích orgánů, ručily za jejich spolehlivost a objektivitu.61
57
Oficiální protesty směřovaly na všechny stupně státní správy v čele s ministerstvem
vnitra, dále na předsednictví ministerské rady a prezidentskou kancelář. Vedle stížností
u institucí jsou doloženy také protesty adresované konkrétním osobám, obvykle ministrovi
vnitra nebo ministerskému předsedovi.
58
Toto tvrzení dokládají desítky případů z českých zemí, srov. NA, MV-SR, kart. 251–257,
1238–1239, 2995–2998.
59
S t e i n e r , J.: Národnost, s. 127.
60
Tamtéž, s. 128. Přítomnost třetích osob (případných svědků) při přezkoušení dat
o národnosti při sčítání pomocí sčítacích archů, stejně jako při výslechu během vyplňování
popisných archů, vylučovaly až na výjimky (např. nedospělí členové domácnosti) předpisy
pro provádění sčítání.
61
Klíčové však je, co relativní pojmy „spolehlivost“ a „objektivita“ znamenaly z pohledu
československého státu a jeho zájmu.
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Obzvláště komisaři a revizoři české (československé) národnosti mohli
naopak cítit důvěru nadřízených úřadů, které se za ně stavěly jak při ofi
ciálním vyřizování stížností, tak i při obhajobě ve veřejném prostoru (v tisku). Podobně lze polemizovat s názorem Jaroslava Kučery, podle něhož
čelily předpisy možnému nátlaku tím, že každá oprava zápisu o národnosti
musela být potvrzena podpisem sčítané osoby.62 Znamená snad podpisový
akt automaticky, že se dotyčný nepodvolil nátlaku? V situaci, kdy probíhal
výslech vedený úřední autoritou podle předpisů bez přítomnosti dalších
osob, byl podpis pro mnohé spíše kýženým vysvobozením z psychicky
náročné chvíle. Jiní jej upřednostnili v obavě z dalšího výslechu u okresních úřadů a případných následků. Vedle psychologických momentů je
tedy nutné vzít v úvahu také racionální kalkul, přičemž obojí nevyvrací
možnou dostatečnou míru národní uvědomělosti vyslýchaných. Uvedené
v žádném případě neznamená, že by např. okresní úřady hodlaly tolerovat zjevné excesy, zvláště pokud by se vyskytovaly v masovém měřítku.
Ani v jejich zájmu nebylo vyhrotit ještě více již tak při cenzu místy dost
vyostřenou atmosféru.
Přestože sčítací komisaři disponovali značnými pravomocemi, nenacházeli se při sčítacím aktu ve snadné pozici. Nejasná definice národnosti
a rozlišovací znaky mezi jednotlivými národnostmi způsobovaly v pochybných případech jejich bezradnost, což se týkalo především cenzu
v roce 1921. O dva roky později již totiž Nejvyšší správní soud alespoň
vyjmenoval objektivní znaky, které mohou být brány v úvahu při určování
národnosti.63 Existuje řada dokladů, že toho komisaři ve sčítací praxi zneužili v neprospěch sčítaných osob opačné národnosti, celkově především
proti příslušníkům jiného než československého národa. Stěží lze však
odhadnout poměr mezi přečiny vědomými a nevědomými, stejně jako
počty případů, kdy komisaři při své bezradnosti nakonec souhlasili (ať
už na základě jakékoliv motivu) s názorem sčítaných osob. Samostatnou
kapitolou je otázka, nakolik se u příslušných osob jednalo opravdu o jejich
svobodné přihlášení se k určité národnosti a do jaké míry se samy podvolily
tlaku okolí a agitace. Důraz na vědomé zneužití a nátlak sčítacích komisařů
československé národnosti na osoby přiznávající se k jiným národnostem
položil známý kritik prvorepublikových cenzů Emanuel Rádl. Antonín
Boháč, obhájce zjišťování národnosti jako objektivního znaku a postupu
československých úřadů, podobná tvrzení striktně odmítal. Větší problém
než v nestejném postupu sčítacích komisařů (řešitelný určitějším výkladem
62
K u č e r a , J.: Politický či přirozený národ?, s. 561.
63
Pro cenzus v roce 1921 uvedl Emanuel Rádl osm důvodů, na základě nichž rozhodovaly
komisaři (úřady), kdo je Čech a kdo Němec: 1) znalost jazyka; 2) původ rodičů; 3) děti jsou
české, je-li otec Němec a matka Češka; 4) jméno; 5) náboženství; 6) tvář; 7) stát; 8) jazyk,
jakým by sčítaní mluvili, pokud by měli jiné názory (např. Židé). Srov. R á d l , Emanuel:
Národnost jako vědecký problém. Praha 1929, s. 47–48.
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znaků národnosti) spatřoval v tom, že sčítání bylo podle něj mnohdy – byť
v míře podstatně menší než před rokem 1918 – nazíráno jako „příležitost
k měření národních sil, ne jako vědecký a administrativní akt“.64 Podle Boháče
postupovali sčítací komisaři v roce 1921 ve smyslu instrukcí ve většině
případů správně, prohřešky byly jak na straně českých, tak i německých
komisařů. Tzv. zápas o duše sledoval Boháč vedle smíšených rodin hlavně
u lidí českého původu, národnostně málo uvědomělých a delší dobu žijících
v německém prostředí.
Nesnadná pozice sčítacích orgánů, v prvé řadě komisařů, při výkonu
funkce měla i jiný důvod. V národnostně smíšených oblastech prováděli
sčítání často v místech, kde na ně obyvatelstvo nazíralo přinejmenším s nedůvěrou, despektem, popř. bylo vůči nim naladěno vyloženě nepřátelsky,
ať již vlivem agitace vedené tiskem, nebo přičiněním národních organizací
a politických stran. Uvedené se týkalo vždy případů, kdy byl sčítací komisař
jiné národnosti než sčítané obyvatelstvo. Většinou se jednalo o české komisaře sčítající v německých oblastech Čech, v tzv. německých jazykových
ostrovech na Moravě a Slovensku, na Hlučínsku a v polských lokalitách
ve Slezsku, resp. o česko-slovenské komisaře v místech obývaných maďarskou menšinou. V podobné pozici, byť počet těchto případů byl mnohem
menší, stáli ale i Němci, Maďaři a Poláci, kteří sčítali v českých (slovenských)
domácnostech situovaných především v oblastech s převahou obyvatelstva
národnosti totožné s národností sčítacích orgánů. Jednu z forem odporu
vůči komisařům představovala tzv. pasivní rezistence, neochota sčítaných
osob sdělovat své osobní údaje. Rozšířená byla zejména při cenzu v roce
1921 na Hlučínsku (Kravaře aj.), přičemž hlavní motivy představovaly
nenaplnění požadavku na německé popisné archy a provádění zápisů
komisařem česky. Místní OSP v tom spatřovala systematický odpor vůči
cenzu a neváhala sáhnout až k exemplárním trestům (pokutám až 1000 Kč,
popř. 30 dní vězení), jež později v řadě případů podstatně snižoval – s argumentem nastalého uklidnění situace – nadřízený úřad (Zplnomocněný
komisař pro Ratibořsko, ministerstvo vnitra). Jindy zůstala výše trestů přes
žádosti až u prezidentské kanceláře, popř. soudní procesy beze změny.65
Práci sčítacích orgánů narušovalo, nebo zcela znemožňovalo jiné nežádoucí
chování: odmítnutí opustit místnost při výslechu druhé osoby (nejčastěji
manželky a služebných osob hlavou domácnosti), hrubé chování, urážky,
a dokonce i fyzické útoky. Vedle řady případů na zmiňovaném Hlučínsku
byla v roce 1921 přerušena kupříkladu práce sčítacího komisaře také v Suchohrdlích (okr. Moravský Krumlov), kde vyhrocená situace eskalovala
64
B o h á č , Antonín: Národnost a sčítání lidu. K Rádlovu sociologickému rozboru naší
národnostní statistiky. Praha 1930, s. 5.
65
Srov. případ Amalie Scheffczikové a Františka Miecha z Kravař. NA, MV-SR, kart. 254,
sg. 11-69/3; tamtéž, kart. 256, sg. 11-75/19.
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až srocením obyvatel obce.66 Při sčítání v roce 1930 měl ohlas v českém
i německém tisku případ Rudolfa Haase z Moravské Ostravy, jenž zabránil
českému komisaři zjistit národnost svých dvou služek, častoval jej urážkami a nakonec vykázal ze svého domu.67 Ukončit práci musel při stejném
cenzu předčasně i revizor Josef Bedřich v obci Sádku (okr. Bruntál), jenž
čelil nátlaku a křiku místního obecního tajemníka při výslechu Františky
Branschkové.68 Sčítací orgány požívaly sice jako veřejní činitelé právní
ochrany, avšak nejvíce jim při vyhrocených situacích přece jen posloužil
policejní doprovod, který si mohly vyžádat. Přítomnost strážníků sloužila
též jako významný prostředek prevence, stejně jako případná spoluúčast
pomocných komisařů při cenzu v roce 1921, resp. revizorů jiné národnosti
při sčítání v roce 1930.
Většinu stížností na činnost sčítacích orgánů tvořily v českých zemích
výtky Němců a Poláků vůči Čechům, resp. na Slovensku Maďarů a Němců
vůči Slovákům a Čechům, což vyplývalo ostatně z dominance příslušníků
československé národnosti mezi nimi. Nemáme sice k dispozici souhrnná
celostátní data, avšak odhadem se mohlo jednat až o desítky případů v rámci
jednotlivých okresů. Zatímco některé byly vskutku oprávněné a ukazovaly
na porušování platných předpisů ze strany komisaře (např. sběr sčítacích
archů již před rozhodným okamžikem), jiné neměly oporu v prováděcích
nařízeních sčítání (zamítnutí přítomnosti třetích osob při výslechu ohledně
národnosti aj.). V řadě případů převládlo subjektivní vnímání určitého
výroku komisaře nad jeho obsahem, což následně prokázala provedená
šetření. Typickými byly situace, kdy komisař dotyčné osobě připomenul,
že ji bude čekat výslech u okresního úřadu, jestliže nebude souhlasit s příslušným zápisem národnosti. Jedná se ještě o pouhé informování o dalším
průběhu šetření, nebo již o výhrůžku? Hranice mezi domnělým a skutečným
nátlakem byla někdy velmi tenká až nezřetelná, záleželo na posouzení dané
situace. Důležitou roli přitom hrál celkový kontext, tón hlasu, příp. překlad
slov komisaře. U četných případů – např. u Poláků na Těšínsku – si však
lze podobné „nedorozumění“ představit jen stěží, zejména pokud mělo
být sčítané osobě vyhrožováno ztrátou zaměstnání, vypovězením z bytu,
nebo dokonce vyhoštěním při lpění na uvedení polské národnosti.69 Ať
už byl důvod stížností obyvatel na komisaře jakýkoliv, končily zpravidla
66
Místní bednář zde přerušil výslech své manželky a trval na zápisu její německé národnosti. Poté, co to komisař odmítl, přivedl za srocení obyvatel obce místního starostu a obecní
zastupitelstvo. Za své jednání během cenzu byl dotyčný bednář potrestán pětidenním vězením.
NA, MV-SR, kart. 251, sg. 11-58/16.
67
NA, MV-SR, kart. 2996, sg. 8-255/15.
68
NA, MV-SR, kart. 2997, sg. 8-265/8.
69
Srov. E l l e n , Paul: Czech Teschen Silesia and the Controversial Czechoslovak Census
of 1921. The Polish Review 63, 1998, č. 2, s. 166–167. Řadu případů z cenzu v roce 1930
uvádí memorandum stížností polské menšiny na průběh tohoto sčítání ze 7. 3. 1931. NA,
MV-SR, kart. 2994, sg. 8-247/12.
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neúspěšně už po výslechu na okresním úřadě, popř. odvolání na zemském
úřadě, nebo dokonce dovolání u ministerstva vnitra. Od některých protestů
ustoupili sami stěžovatelé, u jiných úřady domnělý skutek sčítacích orgánů
na základě jejich tvrzení zcela popřely, pozměnily, nebo výrazně zlehčily.70
Úřady stály na straně sčítacích komisařů také při jejich pochybnostech
ohledně národnosti obyvatel. Pro ilustraci: při sčítání v roce 1930 byla jen
ve 12 obcích Hlučínska podléhajících kompetenci OÚ v Opavě z podnětu
komisařů řešena celkem u 524 osob (4,7 % obyvatel) národnost, přičemž
pouze u 25 obstál u místního úřadu obyvateli deklarovaný údaj o německé
národnosti. V ostatních případech došlo už na okresní úrovni ke změně
na moravskou národnost (z toho jen u 10 dobrovolně).71 Část osob při
neúspěchu zřejmě absolvovala odvolání u vedení země, zlomek dovolání
u ministerstva a jen výjimky sezení u Nejvyššího správního soudu. Pokud
však nedošlo k prokázání procesního pochybení (opomenutí názoru relevantních svědků, nedodržení lhůty apod.), potvrzovaly zpravidla nadřízené
úřady i soud předchozí výroky.
Na závěr dodejme, že v meziválečných cenzech se vcelku osvědčila tzv.
superrevize prováděná SÚS. Právě odtud vzešel při pochybnostech směrem
k příslušným zemským úřadům impuls k vyšetření a případné nápravě údajů
uvedených v některých sčítacích arších. V četných případech upozornil SÚS
na právní neúčinnost provedené opravy národnosti pro absenci podpisu
kompetentní osoby. Výjimkou nebyly ani případy, kdy přes právoplatnost
opravy národnosti vyslovil SÚS domněnku, že byl zápis proveden patrně
pod nátlakem sčítacího komisaře. Objektivněji než politické úřady, které
odmítaly zvlášť u českých sčítacích orgánů veškeré výhrady vůči nim,
dokázal vyhodnotit SÚS činnost sčítacích komisařů a revizorů. Zůstane-li
stranou sčítání v Brně, shledal SÚS v rámci českých zemí nesrovnalosti
řádově u desítek případů. Podstatně horší situace panovala na Slovensku,
v jehož jižní části byl po cenzu v roce 1930 zjištěn nápadný a přirozenými
vlivy nezdůvodnitelný úbytek několika desítek tisíc Maďarů. U celkem
23 737 z nich podal SÚS v září 1931 podnět k revizi přímo k ministerstvu
vnitra, která však vedla k nápravě jen přibližně u 5 800 osob (u 472 ale
byla přeměněna maďarská národnost na slovenskou). Zásadní zvrat nepřinesla ani druhá revize z roku 1933, jež zahrnovala přibližně 13 000 osob,
ale národnost byla ve prospěch Maďarů upravena jen u necelých osmi
set. Zatímco i z české strany byl uvedený nesoulad vysvětlován „přílišnou
horlivostí sčítacích komisařů“ a „umělou reslovakizací“, bratislavský KÚ hájil
70
Stížnosti neprobíhaly pouze po linii sčítací subjekt versus sčítací orgán, nýbrž také
mezi sčítacími orgány vzájemně. K této situaci docházelo hlavně v roce 1921 v případech,
kdy prováděly sčítání dvě osoby současně. Například německý komisař v Ruprechticích
(okr. Broumov) si stěžoval na svého pomocného komisaře kvůli údajnému nátlaku na sčítanou
osobu, stížnost v opačném provedení byla vznesena na Jilemnicku pro pořizování zvláštních
poznámek o obyvatelích. NA, MV-SR, kart. 248, sg. 11-56/1 (16a).
71
Dopis OÚ v Opavě ministerstvu vnitra z 6. 5. 1931. NA, MV-SR, kart. 2993, sg. 8-247/2.
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podřízené úřady a interpretoval data denacionalizací Slováků, resp. jejich
návratem k národnosti ztracené v minulosti.72
Závěrem
Sčítáním lidu byla v prvorepublikovém období věnována oprávněně
značná pozornost nejen ze strany státu, ale i ze strany aktivistů reprezentujících různá národní společenství. Zvláštní důležitosti a největší reflexi
se těšila národnostní statistika, jež sloužila především jako podklad pro
zásahy státu do oblasti kulturní, vzdělávací a vůbec jazykové komunikace.
Ve státě s početným zastoupením hned několika národních společností,
jejichž rozvoj výsledky sčítání ovlivňovaly, tomu mohlo být stěží jinak. Pro
státní správu byla národnostní statistika důležitá nejen z hlediska realizace
vnitrostátní politiky, ale i na poli zahraničněpolitickém, zvláště při argumentaci během mezinárodních jednání v prvních letech republiky. Její význam
pro stát v celém meziválečném období podtrhovala geopolitická a sociální
konstelace širšího středoevropského prostoru. Němci, Maďaři a Poláci, kteří
se nacházeli v ČSR v postavení menšiny, představovali dominantní entity
v sousedních státech, s nimiž měla nově vzniklá republika poměrně napjaté
vztahy. Příklad prvorepublikových cenzů ukázal na oprávněnost tohoto
aspektu. Právě v okolních zemích byly výsledky národnostní statistiky
bedlivě sledovány a stížnosti představitelů národnostních menšin v ČSR
na způsob provádění sčítání zde nacházely často významný ohlas a podporu.
V případě Maďarů a Poláků musela být dokonce situace ohledně sčítání
lidu, akce charakteru ryze vnitrostátního, řešena na mezinárodní úrovni.
Prvořadou důležitost přikládali výsledkům cenzů aktivisté reprezentující všechna hlavní národní společenství v ČSR. Zvláštní zájem na způsobu
provedení a konečných výsledcích měli představitelé Čechů a Slováků,
zástupci národa československého s výlučným postavením ve státě jakožto národa státního. Sčítání mělo potvrdit a dále upevnit jejich postavení
v republice, posílit sebevědomí těchto – podle názoru česko-slovenských
nacionalistů – dříve utlačovaných společenství a ukázat na nesprávné výsledky sčítání provedených před rokem 1918. Cenzy v novém státě měly
podle nich (stejně jako podle řady vrcholných zástupců státní moci s významnými pravomocemi při sčítání) napravit a „správně“, „objektivně“ zjistit
národnostní poměry, dříve „záměrně pokřivených“ ve prospěch Němců
a Maďarů. Představy zástupců zbývajících velkých národních společenství,
které měly v ČSR status menšinových národů (Němci, Maďaři, Poláci),
byly v mnohém podobné, přestože tito hájili vždy jen zájmy „vlastního“
tábora. Také pro ně byly výsledky sčítání důležité z hlediska národnostní
72

NA, MV-SR, kart. 2995, sg. 8-247/24.
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skladby populace, neboť si byli vědomi jejich dopadu na podmínky další
existence v republice. Proto pro ně bylo zásadní, jakým způsobem budou
cenzy v praxi realizovány, což mělo přímou vazbu na výsledky.
Celkově lze na prvorepubliková sčítání nahlížet jako na souboj různých zájmů a představ, jehož předmětem byly především způsob provedení
cenzů a míra podílu vlivu na jeho realizaci, od nichž se odvíjel výsledek
sčítání. Pomyslné karty však nebyly rozdány všem účastníkům „hry“ stejně. Ve zřejmé výhodě byli zástupci Čechů a Slováků, neboť právě s touto
národní entitou se v prvorepublikovém období identifikovala státní moc
(ne již v plné míře zájem a představy státu). Pozice představitelů Němců,
Maďarů a Poláků byla podstatně horší, což jim sice bránilo v prosazování
jejich požadavků, ale nijak neubíralo na aktivitě, ať už na poli agitačním,
nebo při podávání oficiálních stížností. Přestože nepostupovali jednotně,
měli alespoň (nahlíženo optikou jejich reflexe otázky zjišťování národnosti
při sčítáních) společného „protivníka“ zosobněného jak ve státě, politických
úřadech a jim podřízených sčítacích orgánech, tak i v česko-slovenských
nacionalistech. Zatímco v oficiálně podávaných stížnostech obě uvedené
roviny rozlišovali, v kampani vedené v tisku je při kritice způsobu provádění
sčítání lidu často ztotožňovali. Výše uvedené představy, zájmy, cíle a pozice
se v meziválečné ČSR projevily jak během příprav a praktické realizace
cenzů, tak i v dobovém diskursu o problematice zjišťování národnosti,
který každé sčítání lidu doprovázel.
Není pochyb o tom, že stát měl průběh prvorepublikových sčítání
lidu pod kontrolou, prokazatelně více než jeho předchůdce v období před
rozpadem habsburské monarchie. Na kontrolu realizace cenzů měl legitimní právo a měl na něm i logický zájem. Normy upravující průběh cenzů
vycházely jak z centrální úrovně (ministerstvo vnitra), tak od podřízených
politických úřadů. Problematickými přitom byly neurčitost a nejasnost
některých zásadních ministerských předpisů upravujících klíčové otázky,
které umožňovaly jejich různý výklad. To je případ nejen samotné definice
národnosti, ale i volby typu archů pro sčítání (která byla zásadní pro roli
sčítacích komisařů při sčítacím aktu), výběru sčítacích orgánů a způsobu
kontroly jejich činnosti. Značné „ohebnosti“ obecně formulovaných norem mohli využívat jen ti, kteří byli při cenzech příslušnými pravomocemi
nadáni: politické úřady a jejich úředníci. Vytvářelo se tak určité konfliktní
pole. Z rozložení pozic a rozhodovací pravomoci bylo předem jasné, že
předpisy i jejich realizaci budou negativně vnímat, resp. ohroženi se budou
cítit hlavně zástupci menšinových národů disponující minimálním vlivem.
Praxe prvorepublikových cenzů to jen potvrdila.
Podle Emanuel Rádla se do realizace sčítání v roce 1921 promítla válečná ideologie. Na jedné straně poražení (Němci, Maďaři), na druhé straně
vítězové (Češi, Slováci). Z uvedeného měl vedle mocenské pozice a role
v novém státě vyplývat způsob provádění sčítání a především kontrola nad
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jeho průběhem. Rádlův soud o sčítání v roce 1921 platí podle mého názoru
i pro cenzus z roku 1930. Příkladem je pokračování zřejmé preference nasazení popisných archů i tam, kde pro to scházel reálný důvod – konkrétně
v okresech českých zemí a v roce 1930 i ve významné části Slovenska. Argument nedostatečné vyspělosti a negramotnosti obyvatel zde totiž uspěje
jen stěží. Motivem byla snaha o větší kontrolu nad vyplňovanými daty, což
vycházelo z důležitosti role, kterou při vyplňování popisných archů sehrávali
sčítací komisaři. V souvislosti s volbou archů je nutné připomenout způsob
výběru sčítacích komisařů, při němž byly reflektovány (pokud se příslušný
úřad nerozhodl na základě vlastního uvážení) a priori návrhy česko-slovenských národních organizací. Naopak na názory zástupců Němců, Poláků
a Maďarů, stejně jako na jejich stížnosti na již ustanovené sčítací orgány
nebyl brán zřetel, což vedlo k projevům nevole a k uplatňování různých
strategií, jejichž cílem bylo domoci se svých požadavků. Důsledkem uvedeného byla dominance sčítacích orgánů česko-slovenské národnosti, které
prováděly sčítání v regionech považovaných z hlediska vazby na jazykové
aj. předpisy (národnostně smíšené okresy) za klíčové. Nadány přitom byly
významnými pravomocemi (např. možnost zpochybnit názor a argumentaci
k údaji o národnosti) a sčítaly zejména pomocí popisných archů v přímém
kontaktu se sčítanými osobami. Kontrola nad sčítáním a vliv na výsledky
tak byly zajištěny. Rádlův názor o vlivu válečné ideologie by však měl být
doplněn o další faktory, které se výrazně projevily při realizaci cenzů: negativní česko-slovenské zkušenosti s předválečnými sčítáními a nestabilní
situace v pohraničních regionech ČSR v prvních poválečných letech, jež
podněcovaly nedůvěru státu k většímu podílu Němců, Poláků a Maďarů
na provedení sčítání.
Rozhodující pravomoci při realizaci prvorepublikových sčítání držel
stát, který je delegoval na podřízené úřady. Zásadní roli přitom hrály zejména politické úřady na okresní úrovni. Decentralizace klíčových kompetencí
(volba typu archů, výběr sčítacích orgánů, revizní mechanismus) byla zdůvodňována lepší znalostí místních poměrů. Diskutabilní je však otázka, zda
poměry v konkrétních lokalitách neznali lépe než okresní úředníci samotné
obce a jejich představitelé. Obce byly zbaveny vlivu na prvorepubliková
sčítání na základě negativních zkušeností Čechů z předválečných cenzů
(nařčení „německých radnic“ z nátlaku na obyvatele, falšování výsledků)
a v zájmu státní kontroly průběhu cenzů i tam, kde radnici „ovládali“ Němci či Maďaři. Nešlo ale pouze o přímý vliv obcí. Okresní úřady většinou
nereflektovaly argumenty německých a maďarských obecních zastupitelů
o vyspělosti zdejší populace a nedbaly ani jejich doporučení týkající se
výběru kandidátů na posty sčítacích komisařů. Dochovaný archivní materiál
ukazuje na obecně odlišný přístup okresních úřadů k obecním samosprávám
(i národním organizacím) česko-slovenským a jejich protějškům německým, maďarským a polským, ve zřejmý neprospěch druhých jmenovaných.
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Decentralizace rozhodovacích pravomocí ohledně realizace sčítání
vedla k individuálnímu a rozmanitému postupu kompetencemi nadaných
úřadů. Obecně formulované předpisy si jednotlivé úřady vykládaly různě.
Rozličné byly jejich ochota naslouchat zástupcům menšin i úsilí dosáhnout
řešení přijatelného pro všechny zastoupené zájmové skupiny. Rozhodnutí
úřadů sledovali bedlivě nejen nacionalisté němečtí, maďarští či polští, ale
i česko-slovenští, jejichž „síla hlasu“ byla prokazatelně největší. V často
vyhrocené atmosféře bylo navíc v sázce zajištění veřejného klidu, za jehož
dodržování byly úřady zodpovědné. Pozice okresních hejtmanů v národnostně smíšených regionech, odpovídajících osobně za zdárný průběh
cenzů v okrese, tak nebyla jednoduchá. Tím, že stát přenechal rozhodnutí
o volbě typu archů pro sčítání a výběru sčítacích orgánů na jednotlivých
okresních úřadech, delegoval na ně zároveň odpovědnost za jeho důsledky.
Stížnosti a kritika nacionalistů proto mířily většinou právě na okresní úřady,
ne na stát (ministerstvo vnitra), který mohl být jen stěží oprávněně nařčen
např. z postupu směřujícího přímo proti příslušníkům určité národnosti.
Obecně formulované zásadní předpisy regulující průběh cenzů, zákony
o sčítání lidu a jeho prováděcí nařízení a ministerské vyhlášky, výše uvedené nedovolovaly, neboť klíčová rozhodnutí nevycházela z centra, nýbrž
z jednotlivých úřadů. To neznamená, že by úřady nejnižší instance nenacházely zpravidla plnou podporu u nadřízených úřadů, ministerstvo vnitra
nevyjímaje, což zavdávalo důvody k jejich kritice. Pro prvorepubliková
sčítání lze akceptovat názor Jaroslava Kučery, že byly výsostně politickými
záležitostmi. Politika uplatňovaná v některých okresech by při celostátní
aplikaci vedla nejen k vnitřnímu sociálnímu neklidu, ale i ke ztrátě obrazu
republiky přistupující ke všem národnostem spravedlivě. Tomu stát hodlal
zabránit, což se mu mj. decentralizací klíčových kompetencí při sčítání
vcelku úspěšně dařilo.
Porovnání základních předpisů vycházejících z centrální úrovně (ministerstva vnitra) a vyhlášek podřízených úřadů, resp. jejich realizace při
přípravách a během sčítání, ukazuje na významný obsahový posun některých stěžejních ustanovení. Ministerstvo preferovalo postup, který by byl
jednak maximálně praktický (úspora času, nákladů apod.), jednak redukoval
riziko vzniku možných konfliktů. Nepřekvapí tedy, že např. doporučovalo
upřednostňování sčítacích archů na většině území republiky a při výběru
sčítacích orgánů zohlednění národnostní skladby populace regionu. Uvedené však mělo povahu doporučení, ne taxativních nařízení (např. jasné
definice možnosti zavedení popisných archů v okrese podle procentního
podílu negramotných). Praxe ukázala, že nabytá volnost rozhodování byla
využívána jednotlivými politickými úřady různě. Přestože úřady neměly
pro své kroky vždy adekvátní zdůvodnění a postupovaly evidentně proti
duchu ministerských nařízení, nacházely zpravidla podporu u nadřízených
orgánů (ministerstvo nevyjímaje), byť se někdy „ostří“ jejich rozhodnutí
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přece jen trochu otupilo. Archivní prameny naznačují, že o národnostně
necitlivém, resp. ryze pročeském, protiněmeckém aj. přístupu na základě
autonomního rozhodnutí úřadu nemůže být většinou řeč. Úřady jednaly
nezřídka pod tlakem česko-slovenských nacionalistů, často dokonce jen
z obavy z jejich možné reakce (kritika v mediálním prostoru, stížnosti
na nadřízené úřady).
Celkově lze říci, že teoretický základ prvorepublikových cenzů
ve formě prováděcích předpisů, nařízení, vyhlášek a veřejných proklamací
odpovídal praxi při sčítání jen částečně a různou měrou napříč regiony
ČSR. Stát průběh sčítání kontroloval a svůj vliv dále posiloval, z čehož
profitovali zejména příslušníci národa československého (upuštění od praxe
osvědčených pomocných sčítacích komisařů, změny v kritériích výběru
sčítacích orgánů ad.). Přes výhrady k průběhu a výsledkům sčítání ze strany
Němců, Poláků a Maďarů nebyla ČSR svědkem machinací, které by měly
celostátní rozsah a zásadně ovlivnily celkové výsledky cenzů. V tom je
nutné dát za pravdu René Petrášovi. To ale neznamená, že by přístup státu
a zejména postup jeho podřízených úřadů byl vždy národnostně citlivý
alespoň v té míře, v jaké byl veřejně proklamován. Naopak postup některých
úřadů v řadě regionů (Hlučínsko, Těšínsko ad.) byl přinejmenším značně
problematický a národnostní statistika podle cenzů zde může být výrazněji zkreslená. Zatímco v českých zemích lze mluvit spíše o jednotlivých
regionech a konkrétních úřadech, na Slovensku došlo patrně k výraznému
systematickému ovlivnění sčítání ve významné části jeho jižního území,
na což poukázal i SÚS pověřený tzv. superrevisí cenzu. Tyto prohřešky
proti deklarovanému „objektivnímu“ zjišťování národnosti nesvědčí přitom
ani tak o selhání jednotlivých sčítacích komisařů či revizorů, jako spíše
o selhání (nebo účelovém nastavení) celé sčítací procedury.
Auswahl und Tätigkeit der tschechoslowakischen Volkszählungsorgane in den ethnisch-nationalen Zusammenhängen –
Theorie vs. Praxis
Volkszählungen gehörten in der Zwischenkriegstschechoslowakei zu den bedeutenden
Augenblicken im Leben der Gesellschaft der jungen Republik. Deren Vorbereitung, Verlauf
und Ergebnisse wurden von nationalen Aktivisten, die die gesamte damalige nationale Gesellschaft repräsentierten, genau beobachtet. Hierbei unterschieden sich die Vorstellungen
der Vertreter der Tschechen und Slowaken (der tschechoslowakischen Staatsnation) und
jene der Repräsentanten der übrigen wesentlichen nationalen Gemeinschaften, die den Status
von Minderheiten Völkern besaßen (Deutsche, Ungarn, Polen), grundlegend voneinander.
Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit im Verlaufe beider gesamtstaatlicher Volkszählungen
(1921, 1930) konzentrierte sich auf die Feststellung der ethnisch-nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung, da sich der Staat bei seinen Eingriffen in die Bereiche Kultur, Bildung
und überhaupt Sprachkommunikation auf diese Zahlen stützte. Der tschechoslowakische Staat
hatte den Verlauf der Volkszählung fest unter seiner Kontrolle, wobei die entsprechenden
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Normen sowohl von zentraler Ebene (Innenministerium) als auch von den untergeordneten
politischen Behörden auf Landes- und Bezirksebene ausgingen. Die Praxis der Auswahl und
Tätigkeit der Volkszählungsorgane zeigte ein Abrücken von der theoretischen Basis in Gestalt
unbestimmter und unklarer grundlegender ministerieller Vorschriften. Diese interpretierten
die einzelnen Bezirksbehörden, häufig unter dem Druck tschechoslowakischer Nationalisten,
nach eigenem Ermessen. Grundlegende Vorschriften wurden insgesamt sehr allgemein formuliert und besaßen eher die Form einer Empfehlung als einer taxativen Bestimmung. In der
Praxis zeigte sich dies in zahlreichen Regionen beispielsweise in Gestalt einer Abkehr von
der geforderten breiteren Verwertung der Zählbogen, einer Bevorzugung der Bestimmungen
von Zählungsorganen aus den Reihen der Tschechen und Slowaken und einer Nichtberücksichtigung deutscher, ungarischer oder polnischer Forderungen. Die kritischen Stimmen der
Deutschen, Ungarn und Polen richteten sich sodann vor allem an die Bezirksorgane, die
jedoch in der Regel bei den übergeordneten Behörden mit dem Innenministerium an der
Spitze Unterstützung erhielten.
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Tomáš Pánek
Ozvěna filosoficko-dějinných
myšlenek Ernsta Troeltsche v českém
prvorepublikovém dějepisectví

An echo of philosophic-historical thought of Ernst Troeltsch in the Czech historiography of the First Republic
The study inquires into the popularity and reception of the theoretic-methodological
and philosophic-historical thought of Ernst Troeltsch by the Czech historians in the
interwar period and at the same time compares Troeltsch’s concepts with the theories
of his Czech recipients. The main aim of the author is to analyze how did the Czech
historians perceive the ratio of the historical study to the philosophy of history, the relationship of historical development and values and the problem of historical relativism.
Key words: Ernst Troeltsch, history of historiography, philosophy of history, historicism,
historical development, values

V období první republiky někteří čeští historikové při promýšlení teoreticko-metodologických a filosoficko-dějinných otázek nacházeli inspiraci
u Ernsta Troeltsche (1865–1923), německého protestantského teologa,
filosofa a historika křesťanství. Cílem předkládané práce je skrze analýzu
ohlasu a přejímání jeho tezí v tehdejším českém dějepisectví, jakož i dílčím
srovnáním Troeltschova pojetí filosofie dějin s koncepty některých českých
historiků ozřejmit jejich dobové chápání důležitých otázek, a to zejména
poměru historické vědy k filosofii dějin, pojetí vztahu historického vývoje
a dějinných hodnot a problému historického relativismu. Zároveň je tuto
studii možno chápat jako příspěvek k dalšímu oslabení „mýtu“ o výrazné
ateoretičnosti a odporu k filosofickému uvažování českého dějepisectví
„pod nadvládou“ tzv. Gollovy školy a historiografického pozitivismu.1
1
Adekvátnost pojmů „Gollova škola“ a „historiografický pozitivismus“ – tento ztotožňovaný mj. s údajným odporem k filosofickým spekulacím a neempirickým složkám historického
poznání – jakožto vzájemně souvisejících charakteristik českého dějepisectví konce 19. století
a zhruba prvních čtyř desetiletí století následujícího je přinejmenším od konce šedesátých
let (zásluhou J. Marka) a zejména po r. 1989 (zásluhou Z. Beneše, M. Havelky, J. Horského,
B. Jirouška, M. Kučery aj.) silně zpochybněna. Pro úsporu místa upozorňuji na text R. Pazderského, který analyzuje genezi a zároveň pozdější dekonstrukci „mýtů“ o Gollově škole
a pozitivismu jakožto paušálního označení její myšlenkové orientace i s podrobnými odkazy
na veškerou relevantní literaturu. P a z d e r s k ý , Roman: Gollův styl. Studie k historickému
myšlení Jaroslava Golla. Rigorózní práce, Ústav českých dějin FF UK. Praha 2013, s. 11–32

Časopis Matice moravské 134/2015
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Nejprve bude nutno nastínit základní kontury Troeltschova díla,2 a to
s ohledem na knihu Der Historismus und seine Probleme z roku 1922,3 v níž
jsou jeho celoživotní úvahy koncentrovány. Charakteristika hlavních rysů
jeho filosofie dějin je nutná pro pochopení, co konkrétně z jeho díla čeští
historikové přejímali a co se tímto přebráním stalo obecnější myšlenkovou
výbavou české historiografie. Zároveň toto vystižení Troeltschovy dějinné
filosofie poslouží jako reálný či konkrétní typ, tedy jako prostředek analýzy.
Porovnání koncepcí českých historiků s pojetím Troeltschovým umožní
vystihnout vzájemné podobnosti a odchylky, a tím lépe pochopit právě
tyto koncepce české. Co se případných podobností týče, nelze je – pokud
to nebude bezpečně prokázáno – interpretovat jako důsledek přímého
ovlivnění českých historiků Troeltschovými tezemi. Ač se v této studii bude
jednat vždy o dějepisce, kteří s jeho dílem byli seznámeni a u nichž lze
poté hovořit o možnosti přímého Troeltschova vlivu, bude daleko bezpečnější tyto podobnosti vnímat jako důsledek společného širšího kontextu
dobové (západo)evropské kultury, jíž byla přinejmenším od dob Gollových
česká historiografie součástí a která umožňovala vznik analogických prvků
na různých místech a nezávisle na sobě.4
Vlastní jádro studie tvoří rozbor Troeltschových podnětů a dílčí
srovnání jeho koncepcí s pojetími těch historiků, kteří jeho dílo recipovali,
když první skupinu tvoří dějepisci, kteří se spokojili s pouhým referováním
o Troeltschovi (J. Šusta, J. Glücklich), druhou ti, kteří selektivně opřeli
o Troeltschovy vývody určité části teoreticko-metodologického podloží
svých vědeckých názorů (J. Pekař, J. Slavík, K. Stloukal, J. Popelová), a třetí
ti dějepisci, v jejichž díle se Troeltschův vliv ozývá dosti silně (J. Werstadt,
F. Bauer). Skrze společné a rozdílné rysy ve vnímání určitých otázek mezi
Troeltschem, jeho českými recipienty a mezi těmito českými historiky navzájem poukážu v zobecňujícím závěru na výše naznačené principiálnější
problémy české prvorepublikové historiografie. Rozdíly mezi českými
dějepisci vysvětlím zejména jejich odlišnými světonázorovými postoji,
a to na základě předpokladu, že právě tyto – ať už vědomě či nevědomě
– ovlivňovaly z valné části jejich teoreticko-metodologické a filosoficko-dějinné koncepty.

(dostupné online: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150019272/?lang=en, citováno
12. 4. 2015).
2
Základní monografii k Troeltschově životu a dílu představuje D r e s c h e r , Hans-Georg: Ernst Troeltsch. Leben und Werk. Göttingen 1991.
3
T r o e l t s c h , Ernst: Der Historismus und seine Probleme. Erstes Buch: Das logische
Problem der Geschichtsphilosophie. Tübingen 1922. J. Slavík neváhal o knize prohlásit, že se
v českém prostředí stala autoritou. S l a v í k , Jan: Dějiny a přítomnost. Víra v Rakousko
a věda historická. Praha 1931, s. 4.
4
M a r e k , Jaroslav: Pekařovo dílo v proměnách dobového dějepisectví. In: Pekařovské
studie. Ed. E. Kantůrková. Praha 1995, s. 170–171.
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Problém tzv. historismu, který sám Troeltsch na konci života definoval jako zásadní historizaci všeho našeho myšlení o lidstvu, jeho kultuře
a hodnotách,5 stál se svými důsledky v podobě relativizace hodnot v pozadí
jeho celoživotního intelektuálního snažení. Troeltschovo hledání odpovědi
na otázku, jak skloubit historickou podmíněnost a zároveň nadčasovou
platnost určitých hodnot, bylo součástí širší tzv. krize historismu, tedy
dobové krize víry v existenci absolutních norem v důsledku poznání jejich
dějinné podmíněnosti.6 S touto potíží zápolil Troeltsch nejprve na poli
náboženském jako heidelberský profesor teologie (1894–1915), přičemž
v jeho filosofii náboženství již prosvítají základní rysy pozdějšího obecného řešení problémů historismu.7 Ty jsou precizovány právě v Historismu,
na němž pracoval po přestupu na berlínskou stolici filosofie (1915–1923),
když rozšířil svůj zájem na rozsáhlejší sféru všech kulturních hodnot.8
5
T r o e l t s c h , E.: Der Historismus, s. 102. Také u ostatních evropských intelektuálů Troeltschovy doby byl historismus převážně ztotožňován s historizací západního
myšlení v období po Francouzské revoluci, přičemž byly akcentovány zejména jeho negativní důsledky (srov. následující poznámku). K užší identifikaci historismu s německým
duchovním prostředím došlo ve třicátých letech skrze práci M e i n e c k e , Friedrich:
Die Entstehung des Historismus. Berlin 1936. Od Meineckeho dob je historismus ztotožňován
převážně s paradigmatem německých kulturních věd a zejména historiografie v období
od raného 19. století až po šedesátá léta století následujícího. Z dnes již nespočetné literatury k problému historismu upozorňuji pouze na klíčové práce. I g g e r s , Georg: The
German Conception of History. The National Tradition of Historical Thought from Herder to the
Present. Middletown 1968; M u h l a c k , Ulrich: Geschichtswissenschaft im Humanismus
und in der Aufklärung. Die Vorgeschichte des Historismus. München 1991; B l a n k e , Horst
Walter: Historiographiegeschichte als Historik. Stuttgart – Bad Cannstatt 1991; J a e g e r ,
Friedrich – R ü s e n , Jörn: Geschichte des Historismus. Eine Einführung. München 1992;
I g g e r s , Georg: Historicism: The History and Meaning of the Term. Journal of the History
of Ideas 56, 1995, s. 129–152; W i t t k a u , Anette: Historismus. Zur Geschichte des Begriffs
und des Problems. Göttingen 1994; B e i s e r , Frederick C.: The German Historicist Tradition.
Oxford 2011. V českém prostředí klasicky M a r e k , Jaroslav: O historismu a dějepisectví.
Praha 1992. Dále sborníky Von der Aufklärung zum Historismus. Zum Strukturwandel des historischen Denkens. Edd. H. W. Blanke – J. Rüsen. Paderborn – München – Wien – Zürich 1984;
Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Ed. O. G. Oexle. Göttingen 1996; Historismus
in den Kulturwissenschaften. Geschichtskonzepte, historische Einschätzungen, Grundlagenprobleme.
Edd. O. G. Oexle – J. Rüsen. Köln 1996.
6
Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kultur und Literatur
1880–1932. Ed. O. G. Oexle. Göttingen 2007; M e g i l l , Allan: Why was There a Crisis of
Historicism? History and Theory 36, 1997, s. 416–429; M a r e k , J.: O historismu, s. 19–20,
31–32. Obecněji ke krizovým důsledkům historismu v německých kulturních vědách W i t t k a u , A.: Historismus.
7
K Troeltschovu místu ve snahách německé protestantské teologie překonat krizi historismu C h a p m a n , Mark D.: Ernst Troeltsch and Liberal Theology. Religion and Cultural
Synthesis in Wilhelmine Germany. New York 2001.
8
Detailnější rozbory vývoje Troeltschova řešení problémů historismu podává bohatá sekundární literatura, zejména A n t o n i , Carlo: From History to Sociology. The Transition in German
Historical Thinking. Ed. A. Brede. Detroit 1959, s. 39–85; R a n d , Calvin G.: Two Meanings
of Historicism in the Writings of Dilthey, Troeltsch, and Meinecke. Journal of the History of Ideas
25, 1964, s. 503–518; L i t t l e , H. Ganse, Jr.: Ernst Troeltsch and the Scope of Historicism.
The Journal of Religion 46, 1966, s. 343–364; t ý ž : Ernst Troeltsch on History, Decision, and
Responsibility. The Journal of Religion 48, 1968, s. 205–234; I g g e r s , G.: The German
Conception, s. 177–195; G r a f , Friedrich Wilhelm – R u d d i e s , Hartmut: Ernst
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Troeltsch ve své práci za hlavního původce soudobého hodnotového relativismu považuje opuštění filosofie dějin, která dříve napomáhala
orientaci mezi minulostí, přítomností a budoucností. Problém však zároveň neřeší příklonem k nějakému všeobjímajícímu filosofickému systému
a zavřením očí před výsledky historického poznání, nýbrž naopak vyzývá
k hledání jeho zřídel v samotných dějinách a v nové filosofii dějin, jejíž
návrh v Historismu předkládá. První (noetickou) část této dějinné filosofie
tvoří tzv. formální dějinná logika, v níž Troeltsch objasňuje dvě základní
kategorie, s nimiž pracuje historický výzkum. První je tzv. individuální
totalita, jejíž zformování závisí na subjektu badatele, který však musí
respektovat i esenci ležící v dějinném fenoménu samotném. Vystižení
podstaty kolektivní individuality je možné skrze odkázání na jednotu jí
imanentních hodnot či smyslu, a to na základě vědomí, že minulá individualita obsahuje hodnoty či smysl na způsob našeho vlastního bytí. Podle
Troeltsche totiž existuje mezi minulostí a badatelovou přítomností niterný
vztah díky druhému základnímu pojmu jeho noetiky, jímž je vývoj. Ten
ovšem Troeltsch nechápe jako prostou řadu kauzálních vztahů, nýbrž spíše
jako určitou hlubší jednotu smyslu (např. křesťanství či renesance), který
teprve skrze tuto kauzalitu působí. Kontinuální vývoj v sobě slučuje dílčí
kauzální vztahy v „jednotě stávání se“ (Werde-Einheit), kterou je podle
Troeltsche možno vidět a cítit naším historickým smyslem.9
Troeltsch: Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht. In: Grundprobleme der großen Philosophen. Philosophie der Neuzeit IV. Lotze, Dilthey, Meinong, Troeltsch, Husserl, Simmel.
Ed. J. Speck. Göttingen 1986, s. 128–164; W y m a n , Walter E., Jr.: Revelation and the
Doctrine of Faith: Historical Revelation within the Limits of Historical Consciousness. The Journal
of Religion 78, 1998, s. 51–59; F l e i s c h e r , Dirk: Geschichte und „Kultursynthese“ bei
Ernst Troeltsch. In: Dimensionen der Historik. Geschichtstheorie, Wissenschaftsgeschichte und Geschichtskultur heute. Jörn Rüsen zum 60. Geburtstag. Edd. H. W. Blanke –
F. Jaeger – T. Sandkühler. Köln – Böhlau 1998, s. 301–311. Dále mnohé pasáže monografií
D r e s c h e r , H.-G.: Ernst Troeltsch a C h a p m a n , M. D.: Ernst Troeltsch. V české
historiografii kritizoval na počátku šedesátých let Troeltschovo dílo z marxistických pozic
J. Kudrna, když na něj připnul nálepky antimarxismu, objektivního idealismu (s prvky
idealismu subjektivního), buržoaznosti apod. K u d r n a , Jaroslav: Ke kritice historismu
u Arnošta Troeltsche. Filosofický časopis 9, 1961, s. 587–611. Podobné kritiky se Troeltsch
dočkal i ve východoněmecké historiografii, srov. G a b r i e l , Hans-Jürgen: Christlichkeit
der Gesellschaft? Eine kritische Darstellung der Kulturphilosophie von Ernst Troeltsch. Berlin
1975. Je nutno dodat, že v Kudrnově druhém článku z první poloviny devadesátých let již
marxistická kritika mizí. K u d r n a , Jaroslav: K počátkům strukturálního pojetí historismu
(Troeltsch a Mannheim). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity B 43, 1994
(vyd. 1995), s. 57–63.
9
Podle J. Horského mohl Troeltsch nalézat v dějinách různá vývojová propojení mezi
časově vzdálenými fenomény na základě shledávání jejich „příbuznosti“ či „spřízněnosti
volbou“, přičemž náběhy k dosažení určitého stavu hledal i tam, kde neexistuje přímé
kauzální propojení, ale spíše pouhá ideová podobnost. H o r s k ý , Jan: Bůh, nebo vývoj?
Několik poznámek k historismu v úvahách evangelických myslitelů na počátku 20. století. Dějiny
– teorie – kritika (dále DTK) 7, 2010, s. 65–67; t ý ž : Myšlení a cítění, autonomie vědomí,
individuum. In: Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám
českého dějepisectví doby Gollovy školy. Ed. J. Horský. Ústí nad Labem 1999, s. 66.
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Teprve z této noetické základny vyrůstá druhá část Troeltschovy
filosofie dějin, tzv. materiálová filosofie dějin, jejímž úkolem je spojování
konkrétních minulých komplexů idejí či hodnot s těmi současnými, a to
s cílem získat určitý následováníhodný ideál pro přítomnost. Troeltsch se
snaží vyhnout jak apriorním konstrukcím kladoucím si nárok na normativní platnost a ztrácejícím kontakt s konkrétními dějinami, tak pouhému
vnořování se do minulých jedinečných fenoménů vedoucímu k hodnotovému relativismu. Německý myslitel řeší problém kompromisem mezi
oběma krajnostmi, a to koncepcí tzv. kulturní syntézy, která má navazovat
na dějinné hodnoty, avšak nikoli pasivně, nýbrž ve smyslu jejich přestavby
a modifikovaného následování, neboť svou roli při kontaktu s nimi hraje
i naše vůle k novému. Zde se však nejedná o čirý subjektivismus, neboť
tyto naše tužby mají být taktéž modifikovány a usměrněny, a to s ohledem
na vědecko-objektivní poznání historického celku, z něhož vyrůstají a k němuž se vztahují. Troeltsch zdůrazňuje, že pro přijetí standardu kulturní
syntézy je nutná lidská odvaha a svobodné rozhodnutí, přičemž akt tohoto
přijetí označuje jako kierkegaardovský „skok“. Přijatý standard však není
absolutní ve smyslu platnosti na věky věků, nýbrž je spíše „relativně absolutní“, když odpovídá potřebám a podmínkám naší současnosti, které se však
mění, a proto je nutné kulturní syntézu čas od času vytvářet stále znovu.10
Troeltsch ohraničuje „záběr“ kulturní syntézy rámcem z minulosti
přicházejících vlivů, které objektivně spoluurčují současnou pozici jejího
tvůrce, když jde v případě německého myslitele o omezení na západní kulturní oblast, tzv. europeismus. Úkol podchytit ono objektivní poté zadává
tzv. evropským kulturním dějinám, majícím zdůraznit významné periody
a s nimi spojené elementy, které formují současný život.11 Troeltsch tedy zaměřuje pozornost na kulturně-hodnotový příspěvek, který od určité periody
obdržela evropská tradice, když je přesvědčen, že jednotlivé kulturní obsahy
vyrůstají z konkrétního sociologického podloží určité epochy, postupně
přerůstají své individuální podmínky a nabývají všeobecného významu –
mění se v samostatné duchovní a kulturní principy tvořící současnou tvář
europeismu. Takové základní dějinně-kulturní síly poté Troeltsch shledává
v hebrejském proroctví s jeho etikou, v klasickém Řecku s ideou svobodné
polis, v antickém imperialismu s římskými idejemi velkého byrokratického
státu a světového náboženství a v západoevropském středověku s ideou
nadnárodní sjednocující církve. Tyto čtyři základní pilíře moderního
světa se dle Troeltsche mísí s vlastním vkladem moderny, a to myšlenkou
individualismu a lidské autonomie, přičemž těchto pět elementů musí být
10
Troeltsch na té nejzazší úrovni zakládá možnost pravdivosti a intersubjektivní platnosti
kulturní syntézy na letmo naznačené filosoficko-náboženské nauce o monádách.
11
Troeltsch odmítal svévolné vyzdvižení pouze jedné (přítomnosti vyhovující) tradice
a upozorňoval na nutnost počítat se všemi tradicemi či historickými principy.
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spojeno se současnými ideály, aby byla vytvořena nová kulturní syntéza,
jež povede Evropu do budoucnosti.
Ač předčasná smrt zabránila Troeltschovi detailněji rozpracovat kulturní syntézu, přece jen lze hovořit o dvou přehradách, které hodlal stavět
proudu dějinného relativismu navzdory. První z nich je filosofie dějin, mající na základě stanovených principů zachycovat objektivní hodnoty, které
z dějin „přicházejí“, a druhou je tvořivý lidský subjekt, jenž je svou volní
konstruktivní a etickou činností de facto podmínkou, nositelem a završitelem celé této dějinné filosofie. Je však nutno upozornit na významný vnitřní
nesoulad těchto vývodů, neboť Troeltschovo řešení problému dějinného
relativismu vlastně vůbec nepřipouští možnost jeho existence – Troeltsch
naopak spíše postuluje existenci dějinám imanentního hodnotového
systému, v němž jsou hodnoty vytvářeny právě dějinami a kde významné
epochy vkládají do jsoucnosti europeismu svůj příspěvek. Filosofie dějin
pak napomáhá přítomnému uvědomování si těchto dějinných hodnot, a tím
i vlastních základů a sil, zatímco účast svobodného subjektu na tvorbě
standardu kulturní syntézy zároveň zajišťuje, že se tento standard nebude
na tyto kořeny zcela vázat, což by mohlo vést k determinismu dějinami
a kulturní stagnaci.
Na pozadí nastíněných Troeltschových úvah vznikaly také konkrétní analytické práce, a to především dodnes respektované studie z dějin
křesťanství.12 Uznávané jsou také jeho periodizační teze o novověku
v širším smyslu, počínajícím v 15. století, a o novověku v užším smyslu,
který začíná až s osvícenstvím – období mezi 15. a 18. stoletím lze vnímat
jako přechodné období, v němž se mísí tendence moderní a středověké.
Důležité jsou i Troeltschovy závěry o poměru protestantismu a renesance
k modernímu světu – v reformaci vidí spíše hnutí středověké, jež však
svým důrazem na náboženský individualismus bezděky připravovalo cestu
individualismu modernímu. Daleko výrazněji však podle Troeltsche cestu
moderně vyšlapávala renesance spojená s protireformačním katolicismem,
a to svým obratem k vezdejšímu životu a položením důrazu na autonomii
lidského subjektu.
Po nutném nastínění Troeltschových dějinně-filosofických principů
se nyní budu zabývat nejprve českými historiky, kteří jeho teze sice podrobně znali, avšak nikterak je ve vlastních úvahách nezúročili a pouze
o nich referovali. Recenze a zprávy Julia Glücklicha (1876–1950)13 dávají
12
Zejména T r o e l t s c h , Ernst: Die Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen.
Tübingen 1912.
13
Ke Glücklichově vědeckému dílu i metodologickým postojům zejména B o r o v s k ý , Tomáš: Julius Glücklich a František Hrubý: Dvě tváře pozitivistické vědy v Brně. In:
Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Ed. T. Borovský. Brno 2008, s. 61–82.
Ke všem zde analyzovaným českým historikům také příslušné medailony v syntéze K u t n a r , František – M a r e k , Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví.

178

O

Z

V

Ě

N

A

…

tušit, že dosti obdivoval Troeltschovo dílo,14 když některé jeho náhledy
(zejména o převažující středověkosti reformace a modernosti renesance)
neváhal prohlásit za využitelné v bádání o českých dějinách. Je zajímavé, že
se Glücklich přesto nedovedl srovnat s určitými Troeltschovými rysy, a to
s jeho údajnou spjatostí s ovzduším bismarckovského Německa, nedůvěrou
vůči hodnotám anglosaského světa a ne vždy úspěšně překonanými relativistickými prvky jeho myšlení. V konečném Glücklichově soudu neobstává
Troeltsch v eticko-politických otázkách před duchy, jakými byli Masaryk
a Palacký.15 Podobně Josef Šusta (1874–1945)16 vyzdvihl Troeltschovy
názory na poměr protestantismu k modernímu světu,17 přičemž za okupace, kdy byly hledány příčiny soudobé katastrofy a rovněž promýšlen
předchozí vývoj historické vědy, u něho dochází také k výraznějšímu ocenění Troeltschovy dějinné filosofie.18 Šusta totiž akcentuje předešlé krizové
momenty tzv. realisticko-pozitivistického dějepisectví, které vidí mj. v jeho
odcizení se životu a škodlivém relativismu jakožto důsledcích historické
metody. Zároveň se sympatiemi sleduje (nejen) Troeltschovy předchozí
pokusy vytvořit novou filosofii dějin, která by člověka vedla za poznání
historických jednotlivostí do oblasti pevných hodnot, když ovšem jedním
dechem upozorňuje na spíše programový charakter podobných pokusů.19
Někteří z českých historiků se pokusili poukazem na Troeltschovy
závěry či převzetím určitých troeltschovských motivů podepřít vlastní koncepce a metody. Josef Pekař (1870–1937)20 se o Troeltsche částečně opírá
Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha 20093. Dále mnohé pasáže
v dobou svého vzniku poznamenané monografii V o j t ě c h , Tomáš: Česká historiografie
a pozitivismus. Světonázorové a metodologické aspekty. Praha 1984.
14
G l ü c k l i c h , Julius: Nové názory o vývoji křesťanských církví a skupin. ČČH 20,
1914, s. 188–199, 297–329, 379–396; t ý ž : Zpráva o Troeltschově úmrtí. ČČH 29, 1923,
s. 293. K prvnímu Glücklichově textu srov. H o r s k ý , J.: Bůh, s. 65–68.
15
G l ü c k l i c h , Julius (rec.): Troeltsch, Ernst: Spektator-Briefe. Aufsätze über die
deutsche Revolution und die Weltpolitik 1918/1922. Hg. von H. Baron. Tübingen 1924. ČČH 31,
1925, s. 193–201.
16
Šustovo vědecké dílo i historické myšlení je analyzováno v příslušných pasážích monografií B l ü m l , Josef: Josef Šusta. Úvahy o dějinách a dějepisectví. České Budějovice 2006;
L a c h , Jiří: Josef Šusta. 1874–1945. A History of a Life. A Life in History. Olomouc 2003.
Dále t ý ž : Gollův žák Josef Šusta. In: Jaroslav Goll a jeho žáci. Edd. B. Jiroušek – J. Blüml
– D. Blümlová. České Budějovice – Pelhřimov 2005, s. 343–360; Š t e f e k , Karel: Josef
Šusta. K filozofické a metodologické problematice jeho díla. Listy katedry historie a Historického
klubu – pobočky Hradec Králové 10, 1996, s. 66–75; V y č i c h l o v á , Veronika: Šustova
kritika pozitivistického dějepisectví a jeho podíl na postupném sbližování české a evropské meziválečné
historie. Východočeské listy historické 19–20, 2002, s. 33–45.
17
Š u s t a , Josef (rec.): Die Kultur der Gegenwart I.IV.I. Geschichte der christlichen
Religion. Mit Einleitung: die israelitisch-jüdische Religion. Hg. von P. Hinneberg. Berlin – Leipzig
1909. ČČH 16, 1910, s. 66–68; t ý ž : Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní
ve středověku a době nové. Praha 1933, s. 207.
18
T ý ž : Cesty historického poznání a nejstarší výboje kulturní. In: Dějiny lidstva od pravěku
k dnešku. Díl první. Světla Východu a Hellady. Ed. J. Šusta. Praha 1940, s. XXIV.
19
O sympatiích Šusty k Troeltschovým syntetickým pokusům B a u e r , František:
Šustův názor na dějiny. Naše doba 51, 1944, s. 156.
20
Pekařovo dílo a teoreticko-metodologické pozice se dlouhodobě těší pozornosti

179

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

r. 1931, když ve známé rektorské přednášce21 rozvíjí představu o českých
dějinách jako převažujícím dílu (západo)evropských vlivů, kdy se národní
individualita jakožto jediná konstanta českých dějin vždy zabarvuje podle
dobového evropského ducha. Ve snaze založit výklad národních dějin
na takovém střídání epoch Pekař upozorňuje, že v německém prostředí
dochází k pokusům rozčlenit dějiny na epochy duchovního řádu, a tím
položit základy syntézy. Vlastní stanovisko poté explicitně prohlašuje
za podobné těmto experimentům (mezi nimi i Troeltschovým), kterým prý
jde o vystižení základních duchovních složek minulých dob. Lze tvrdit, že
Pekařovo tvrzení souzní s Troeltschovými úvahami,22 ale zároveň je nutno
vytknout dvě zásadní odlišnosti mezi jejich názory. Český historik se snaží
neopouštět půdu empirické vědy a podchycení smyslu minulé epochy chce
založit na analýze dobové umělecké tvorby, když zároveň taková metoda
nemůže odpovědět na otázku po celkovém smyslu dějin. Pekař takové tázání
odsouvá za hranice empirické vědy a upozorňuje na rozšiřující se názor
v německém prostředí, podle něhož je smysl minulých epoch přístupný
pouze intuitivnímu nazírání, přičemž se zdá, že s takovým úsudkem Pekař
nesouhlasí, resp. ho považuje za empiricky neudržitelný. Toto (ač explicitně
nevyjádřené) odmítnutí se snad vztahovalo právě k Troeltschovi, který
možnost průniku do smyslu minulé epochy zakládal na naší schopnosti
citu pro hodnoty a nejšířeji na ontologicko-náboženské monadologii. Zde
jsme u principiální rozdílnosti, neboť Troeltschova řešení jsou součástí
jeho filosofie dějin, která daleko přesahuje empirickou historickou vědu
a přistupuje k dějinám s odlišnými cíli a metodami. Pokud si však Pekař,
jenž se považoval za zástupce empirické vědy, tento rozdíl plně neuvědomoval a Troeltschovy pokusy považoval spíše za (pochybené) úsilí
empiricko-vědecké, mohl si při četbě Troeltschova Historismu do deníku
poněkud ironicky poznamenat: „Troeltsch byl dříve novokantovec, dnes se
hlásí k metafyzice Leibnizově.“  23
mnoha badatelů, z klíčových textů je třeba uvést zejména pasáže monografií K a l i s t a ,
Zdeněk: Josef Pekař. Praha 1994; H a n z a l , Josef: Josef Pekař. Život a dílo. Praha 2002;
K u č e r a , Martin: Rakouský občan Josef Pekař. Kapitola z kulturně politických dějin. Praha
2005; t ý ž : Pekař proti Masarykovi. Historik a politika. Praha 1995. Dále sborníky Josef
Pekař a české dějiny 15.–18. století. Ed. I. Navrátil. Bystrá nad Jizerou 1994; Pekařovské studie.
Ed. E. Kantůrková. Praha 1995. Dále také B e n e š , Zdeněk: Gollovec Josef Pekař? In: Jaroslav
Goll a jeho žáci. Edd. B. Jiroušek – J. Blüml – D. Blümlová. České Budějovice – Pelhřimov
2005, s. 331–341. Inspirativně H a v e l k a , Miloš: Josef Pekař v posametovém světě české
historiografie. DTK 3, 2006, s. 231–250.
21
P e k a ř , Josef: O periodizaci českých dějin. In: Spor o smysl českých dějin 1895–1938.
Ed. M. Havelka. Praha 1995, s. 729–738. Srov. B e n e š , Zdeněk: Pekařova periodizace
českých dějin. In: Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století. Ed. I. Navrátil. Bystrá nad Jizerou
1994, s. 13–22.
22
Podle J. Hanzala oslovil Pekaře z dobových německých myslitelů vedle M. Webera
nejvíce právě Troeltsch. H a n z a l , J.: Josef Pekař, s. 186–187, 208–209.
23
Cit. dle tamtéž, s. 186.

180

O

Z

V

Ě

N

A

…

Druhým rozdílem je skutečnost, že se Troeltsch snaží postihnout
imanentní smysl (hodnotový princip či orientaci) minulých epoch, aby
jej poté považoval za (vývojový) příspěvek těchto epoch do jsoucnosti
europeismu, kdežto Pekař smysl minulé epochy ponechává jí samotné.
U Pekaře nejde o hodnotový vývoj v troeltschovském smyslu, nýbrž o trvání
jediné konstanty (národa), která vždy podléhá hodnotám určité ohraničené epochy a s příchodem epochy jiné své hodnotové určení mění, aniž
by mezi epochami přenášela, rozvíjela či kumulovala kulturně-civilizační
hodnoty. V tomto rozdílném pojetí vztahu dějinného vývoje a hodnot se
opět zrcadlí diference mezi Troeltschovou filosofií dějin, umožňující mu
sice „historicisticky“ uznávat rozdílnost hodnot v jednotlivých epochách,
ale zároveň tyto na základě výše naznačených předpokladů vertikálně
propojovat směrem k přítomnosti, a Pekařovým stanoviskem „pouhého“
empirického historika, jehož vede empirická metoda k poznání rozdílnosti
hodnot mezi epochami navzájem,24 a proto ve svém pojetí českých dějin
favorizujícího takové střídání hodnot v různých dobách a nedůvěřivého
vůči pojetím „mysticko-teleologickým“.25
Pekařův názor na determinující vztah hodnot a určité epochy se
prakticky projevoval v jeho hodnocení husitství jakožto hnutí ryze středověkého (gotického). Jeví se jako příznačné, že Pekař ve svém Žižkovi
chválí Troeltsche za střízlivější ohodnocení významu protestantismu pro
evropský duchovní vývoj a za varování před ahistorickým modernizováním
středověkého života, ale zároveň ho plísní, že sám takové modernizaci
v hodnocení táborství podlehl.26 Český historik nebyl schopen pochopit (či
ochoten uznat) Troeltschovo vývojové myšlení, které mohlo na reformaci
shledávat prvky jak středověké, tak zároveň do určité míry moderní, přičemž
ve svých pracích jednostranně argumentoval Troeltschovým zařazováním
reformace do středověku, které však bylo pouze částí Troeltschova celkového názoru na reformaci.27
24
P e k a ř , J.: O periodizaci, s. 733.
25
Obecnější tíhnutí Gollovy školy k uznání svéráznosti určité epochy („ducha doby“)
a zároveň jejího možného vztahu k idejím působícím napříč epochami analyzuje mj. i v porovnání s Troeltschovými vývody H o r s k ý , Jan: Doba, duch doby. In: Kulturní a sociální
skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy
školy. Ed. J. Horský. Ústí nad Labem 1999, s. 119–152. Podle Horského Pekař favorizoval
právě dobovou podmíněnost duchovního obsahu epochy před určitou nadčasovou ideou či
procesem, kdežto u Troeltsche tomu bylo naopak – podobnost s Troeltschem poté Horský
shledává u J. Glücklicha, K. Krofty, O. Odložilíka, J. Slavíka a E. Rádla.
26
P e k a ř , Josef: Žižka a jeho doba. Díl prvý. Doba se zvláštním zřetelem k Táboru. Praha
1927, s. 183.
27
T ý ž : Smysl českých dějin. (O nový názor na české dějiny). In: Spor o smysl českých
dějin 1895–1938. Ed. M. Havelka. Praha 1995, s. 519. V drobné konfrontaci s Pekařem
uvedl na pravou míru Troeltschovo chápání reformace W e r s t a d t , Jaroslav (rec.):
Von Below, Georg: Über historische Periodisierungen mit besonderem Blick auf die Grenze zwischen
Mittelalter und Neuzeit. Berlin 1925; Hauser, Henri: La modernité du XVI e siécle. Paris 1930. ČČH
38, 1932, s. 140; t ý ž : Otázka „středověku“ v periodisaci všeobecných dějin. In: K dějinám
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Na Pekařovu zkreslenou interpretaci Troeltschova pojetí reformace
neopomněl upozornit jeho vědecký antipod Jan Slavík (1885–1978),28
jehož dochované výpisky a komentáře k Historismu 29 předjímají budoucí
aplikaci myšlenek z této knihy. Těch Slavík využil na přelomu dvacátých
a třicátých let ve výhradách vůči údajné metodologické zaostalosti Gollovy školy, když Pekařovi předhazoval, že Troeltsch poukazuje na mocné
změny nastávající od přelomu století v historické noetice (novokantovství
a M. Weber) a také na zásah války do evropského historického myšlení,
kteréžto transformace prý nejsou na Pekařově poválečném díle vůbec patrné.30 Později ještě Slavík explicitně vyzdvihl blahodárný vliv Troeltsche
a jeho předchůdců na historickou práci a vnímání reformace.31
Lze tvrdit, že Slavík troeltschovskými argumenty zdůvodňoval své
výtky vůči Gollově škole a zároveň opevňoval vlastní metodologickou
pozici v gravitačním poli německého novokantovství a myšlenek Maxe
Webera. Rickertovsko-weberovskou nauku o vztažení k hodnotám
ovšem dosti zabsolutizoval a v tomto případě lze hovořit o Slavíkově silně
konstruktivistickém či aprioristickém pojetí historikovy práce.32 Na rozdíl
československým v období humanismu. Sborník prací věnovaných řediteli Dru Janu Bedřichovi Novákovi k šedesátým narozeninám. Edd. B. Jenšovský – B. Mendl. Praha 1932, s. 13,
pozn. 16, 17.
28
S l a v í k , Jan: Nový názor na husitství. Palacký či Pekař? Praha 1928, s. 39, 67.
Dodejme, že Slavík podobně jako Pekař poněkud jednostranně nakládal s Troeltschovým
chápáním reformace, když na něm ovšem favorizoval onu druhou, „modernizační“ složku.
Slavíkovo historické myšlení se od r. 1989 těší vydatnému zájmu, z nejvýznamnějších textů
srov. B o u č e k , Jaroslav: Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. Jinočany 2002; Život
plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Edd. L. Babka – P. Roubal.
Praha 2009; S t ř e d a , Petr: Filosofie dějin v díle Jana Slavíka. In: Život pro historii.
K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc., a doc. PhDr. Františka
Nesejta, CSc. Edd. V. Středová – J. Štěpán. Hradec Králové 2007, s. 172–181; t ý ž : Slavíkova obrana sociologie ve sporu o smysl českých dějin. In: České, slovenské a československé
dějiny. Moderní přístupy k soudobým dějinám. Edd. V. Středová a kol. Ústí nad Orlicí 2006,
s. 178–185; S t ř e d o v á , Veronika: Jan Slavík, František Kutnar a jejich strukturální pojetí
dějin. In: Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Sborník in
memoriam prof. PhDr. Zdeňku Mackovi, CSc. Edd. V. Středová – P. Středa. Ústí nad Orlicí
2007, s. 172–181; B o u č e k , Jaroslav: Jan Slavík a Josef Pekař ve sporu o smysl českých
dějin. Spory o dějiny. Sborník kritických textů 3, 2000, s. 109–127; t ý ž : Slavíkova kritika
Pekařova pojetí husitství. In: Josef Pekař a české dějiny 15.–18. století. Ed. I. Navrátil. Bystrá
nad Jizerou 1994, s. 67–74; H o l z b a c h o v á , Ivana: K metodologickým východiskům
Jana Slavíka. Sborník historický 36, 1989, s. 213–229.
29
Tento zajímavý pramen se zatoulal do pozůstalosti Slavíkova přítele J. Werstadta. Archiv
Akademie věd České republiky (dále AAVČR), fond 469 Jaroslav Werstadt, VII. Písemnosti
cizí provenience, Slavík Jan, kart. 42, inv. č. 2081, Výpisky a poznámky – T r o e l t s c h ,
Ernst: Der Historismus und seine Probleme.
30
S l a v í k , J.: Dějiny a přítomnost, s. 4–5; t ý ž : Pekař kontra Masaryk. Ke sporu
o smysl českých dějin. In: Spor o smysl českých dějin 1895–1938. Ed. M. Havelka. Praha 1995,
s. 615.
31
T ý ž : Česká studie o Arnoštu Troeltschovi. Národní osvobození 13, č. 76, 29. března
1936, s. 5.
32
K tomu K u č e r a , Martin: Glosy k teorii dějin Jana Slavíka. In: Život plný střetů.
Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Edd. L. Babka – P. Roubal. Praha 2009,
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od Pekaře zde stojí Slavík blízko Troeltschovu způsobu uchopování vývoje
dějinných fenoménů, když hovoří o výběru dějinných individuálních jevů
podle soudobé hodnotící ideje, kdy se obracíme ke zjevům majícím význam
z hlediska námi uznávaných hodnot, přičemž úkolem historické vědy je
sledovat a ocenit všechny náběhy k těmto (našim) ideálům. Na husitství se
poté musí ocenit náběhy k dnešnímu ideálu demokratismu a přitom nejde
dle Slavíka o znásilňování dějin, nýbrž pouze o hodnocení v naznačeném
smyslu.33 Slavík byl přesvědčen, že si Gollova škola k takovému pojímání
historikovy práce zavírá dveře přehlížením noetiky, když jí nechuť k filosofii dějin brání vidět její noetický podobor, který však chce pouze ujasnit
pojmy a schémata, s nimiž dějepisec pracuje.34
Je zajímavé, že Slavík na konci třicátých let při práci na knize Teorie
historického poznání, jejíž fragmenty se nacházejí v jeho pozůstalosti,35
za jednoho z viníků zanedbávání noetiky českými historiky považuje –
Ernsta Troeltsche.36 V jeho formulaci z Historismu, že krize neprobíhá
v historické vědě, nýbrž v hlubších filozofických základech historického
myšlení, prý shledávali historikové důkaz, že otázky teorie historického
poznání i procesu nespadají do oblasti jejich vědy, nýbrž do filosofie dějin.
Ba ještě hůře sám Troeltsch logiku skutečně počítal do oboru filosofie, tedy
do téže kategorie jako např. metafyziku, ač je to dle Slavíka disciplína patřící
mezi vědy, neboť je založena na zkušenosti. Slavík pléduje za uvědomění,
že noetika patří do vlastní historické vědy a je její součástí – prohloubení
noetiky není filosofickým spekulováním, nýbrž naopak zvědečtěním představy, jak vznikají a co představují pojmy, které historik ve své práci užívá.
Slavíkovy názory jsou zajímavé z hlediska vývoje obsahu pojmu
historické vědy a osudů „sporných území“ mezi ní a filosofií dějin. Český
historik by vlastně to, co Troeltsch považuje za součást své filosofie dějin,
tedy formální dějinnou logiku, včlenil do historické vědy (nikoli ovšem
konkrétní Troeltschovy noetické návrhy) a nazval teorií historického poznání či noetikou.37 Vedle toho by se součástí vědy měla stát i tzv. teorie
historického procesu, jíž by mělo jít o poznání společenských prvků, s nimiž
s. 114, kde jsou odkazy na tyto formulace u J. Horského a M. Loužka. Celkově ke Slavíkově
recepci Webera a novokantovství H a v e l k a , Miloš: Max Weber ve sporu o smysl českých
dějin aneb O Slavíkově čtení novokantovské metodologie věd o kultuře. In: tamtéž, s. 97–108.
33
S l a v í k , J.: Dějiny a přítomnost, s. 18, 31.
34
Tamtéž, s. 7–15; t ý ž : Pekař kontra Masaryk, s. 599–600.
35
Archiv Národního muzea (dále ANM), fond Jan Slavík, kart. 4, inv. č. 353, Úryvky
z připravované knihy Teorie historického poznání a seznamy statí. Tamtéž, inv. č. 354, Teorie
historického poznání. Sumarizační průřez obsahem těchto Slavíkových statí podává K u č e r a , M.: Glosy, s. 109–122.
36
ANM, fond Jan Slavík, kart. 4, inv. č. 354, Teorie historického poznání, texty Základní
blud historiků a O tzv. krizi v historické vědě.
37
Tyto Slavíkovy názory se liší od jeho náhledů z přelomu dvacátých a třicátých let, kdy
o noetice hovořil spíše jako o podoboru dějinné filosofie, který však historikovi napomáhá
opracovávat pojmy, s nimiž poté pracuje.
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má historik co činit, a o ujasnění, jak tyto prvky vznikají a jak se během
času mění.38 Úkolem historické vědy je poté Slavíkovi nejen zjišťování faktů
(případ tzv. pragmatického dějepisu a rankeovského pojetí, které Slavík
de facto ztotožňuje s Gollovou školou), nýbrž také poznání, jakou cestou,
resp. procesem lidstvo či národ prošly, než se staly tím, čím jsou dnes
(případ tzv. genetického dějepisu a lamprechtovského pojetí).39 Slavíkovi
je daleko sympatičtější druhé pojetí historické vědy, ale nachází také určité
smíření s prvním, neboť vývoj dle něho nelze zkoumat bez znalosti jednotlivých faktů a zároveň není možné, aby se historik zabýval jednotlivostmi
bez základních poznatků o společenském vývoji. U Slavíka tedy dochází
podobně jako u Troeltsche (a na rozdíl od Pekaře) k výraznému ocenění
významu dějinného vývoje pro vznik určitých kulturně-civilizačních hodnot,
přičemž na rozdíl od něho chce Slavík ke zkoumání vývoje přistupovat
nikoli z pozice filosofie dějin, nýbrž teorie historického procesu, kterou
vnímá jako integrální součást historické vědy.
Sice jen drobné zmínky o Troeltschovi, avšak zároveň hlubší podobnost s jeho filosofií dějin nalezneme v díle Karla Stloukala (1887–1957).40
Ten nejprve r. 1920 odmítl Werstadtův tzv. nový pragmatismus v dějepisectví – opřený o Troeltchovy teze – jakožto vnášení mimo-vědeckých
kritérií do historikova řemesla se zdůrazněním, že historická věda musí
i nadále pracovat pod heslem „věda pro vědu“.41 Později však můžeme
u Stloukala pozorovat rostoucí vstřícnost vůči sbližování historiografie
s filosofií dějin, která našla výraz zejména v jeho vystoupení na prvním
sjezdu československých historiků r. 1937,42 kde hovoří o krizi evropského
dějepisectví po Velké válce a zaznamenává tužby po přiblížení vědy životu
a po syntéze, přičemž v Troeltschově snaze vidí jeden z pozoruhodných
náběhů právě k takové syntéze. Podle Stloukala však i přes nutnost
zživotnění české historiografie (heslo „věda pro vědu“ prý již není udržitelné) a promyšlení jejího vztahu k filosofii dějin není dotčena oprávněnost
dosavadního tzv. kriticko-analytického (empiricko-realistického) dějepisu
– má jít spíše o doplnění a rozšíření jeho poznatků, o výstavbu vyššího
38
ANM, fond Jan Slavík, kart. 4, inv. č. 354, Teorie historického poznání, text Teorie
historické vědy a její hlavní obory (z materiálů k historickému pojmosloví).
39
Tamtéž, texty Znovu k otázce, co je předmětem či vlastně cílem historické vědy, Pojem „fakt“
a historická věda a Dvojí pojetí úkolu historické vědy hlavním pramenem rozličných definicí historie.
40
Ke Stloukalovu historickému myšlení zejména příslušné pasáže monografie J i r o u š e k , Bohumil: Karel Stloukal. Profesor obecných dějin. České Budějovice 2014. Dále
t ý ž : „O studiu dějepisu“ Karla Stloukala – příručka pro studenty či vyznání historikovo? Acta
Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, suppl. 1, 2012, s. 77–83;
L a c h , Jiří: Josef Šusta a Karel Stloukal. Učitel a žák – vzor a pokračovatel? Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica 29, 2000, s. 125–142.
41
S t l o u k a l , Karel (rec.): Werstadt, Jaroslav: Politické dějepisectví XIX. století a jeho
čeští představitelé. Kapitola z ideového vývoje moderní české historiografie. Praha 1920. Naše věda 4,
1921–1922, s. 119–124.
42
T ý ž : Hlavní proudy v současné historiografii. In: První sjezd československých historiků. Přednášky a debaty. Ed. F. Kutnar. Praha 1938, s. 16–32.
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patra obecné kulturní syntézy. Stloukalovy úsudky jsou opět zajímavé
z hlediska vývoje názorů na poměr historické vědy a filosofie dějin, když
lze tvrdit, že Stloukal syntetické rozšíření historiografie pojímá jako vytvoření filosofické nadstavby nad poznatky empirického dějepisectví, aniž
by však nastiňoval, kdy se historikové mohou či mají pokoušet o takové
dějinně-filosofické náhledy. Zdá se ale, že tuto nadstavbu vnímá jako
na jedné straně bezpečně ukotvenou v empirické vědě, avšak zároveň ji
na druhé straně opouštějící a směřující za její hranice, kdy historik, jenž
tímto začíná překračovat kompetence vlastní vědy, přestává být historikem a stává se ideovým tvůrcem své současnosti. V podobném smyslu se
Stloukal dříve vyjádřil o J. Pekařovi a E. Denisovi43 a pravděpodobně byl
přesvědčen, že se na onu syntetickou nadstavbu mohou odvažovat spíše
jednotlivé osobnosti, čemuž nasvědčuje závěr jeho sjezdového příspěvku,
kde zdůrazňuje, že nejnutnější podmínkou nové historiografie zůstane
stejně jako dříve tvůrčí osobnost.44
Lze shrnout, že Stloukal sdílel s Troeltschem přesvědčení o možnosti
vytváření kulturní syntézy, když je taková filosoficko-dějinná syntéza
ve Stloukalově pojetí něčím jdoucím nad historickou vědu, ač stavícím
na jejích výsledcích, čímž se český historik vlastně blíží Troeltschově filosofii dějin, jež naopak ze své strany nechce být pouhou historickou vědou,
nýbrž která pohlcuje empirický výzkum a chce se opírat o jeho výsledky.
Přece jen je ale u Stloukala na rozdíl od Troeltsche patrné daleko silnější
rozlišení mezi kompetencemi historika a filosofa dějin jakožto zástupců
dvou rozdílných způsobů našeho vztahování se k minulosti a jejímu poznávání45 – mějme však v tomto srovnání na paměti, že Troeltsch ve svém
návrhu kulturní syntézy přistupoval k dějinám od počátku jako filosof dějin.
Nepochybně je významné, že se Karel Stloukal pokusil také o praktickou realizaci svého teoretického přesvědčení o možnosti povznést se nad
empirickou základnu. Jako vybudování oné filosofické nadstavby lze totiž
vnímat jeho snahu o vystižení smyslu českých dějin, která našla vyústění
v textu z roku 193846 a v jejímž pojetí historického vývoje prosvítají nemalé
43
T ý ž : Josef Pekař, historik a ideový tvůrce. Národní listy 70, č. 101, 12. dubna 1930,
s. 1–2; t ý ž : Dílo Arnošta Denise. Literární rozhledy 15, 1930–1931, s. 144–145.
44
T ý ž : Hlavní proudy, s. 32.
45
„Hledat smysl dějin znamená dělat metahistorii, tj. opouštět půdu vědeckého dějepisu. Smysl
[…] do dějin vkládáme sami jako mravní či rozumový postulát.“ ANM, fond Karel Stloukal,
kart. 38, inv. č. 1398, Universitní přednášky a semináře po r. 1945, Historické poznání, nenadepsaný text začínající slovy „Hledat smysl dějin…“ (podtrhl K. S.).
46
S t l o u k a l , Karel: O smyslu československých dějin. Věda a život 4, 1938,
s. 173–177, 213–218. Obě oblasti, „teoretická“ i „praktická“, tehdy Stloukala intenzivně zajímaly. Srov. ANM, fond Karel Stloukal, kart. 30, inv. č. 1348/2, Zápisky 1937–1938, složka
Themata budoucnosti, plán z 20. 9. 1937 a plán O smyslu československých dějin. O vystižení
smyslu českých dějin se však Stloukal pokoušel již dříve, srov. t ý ž : O smysl českých dějin.
Národní listy 69, č. 46, 15. února 1929, s. 9; t ý ž : Národní idea v dějinách. Z cyklu přednášek
o nacionalismu. Praha 1936.
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podobnosti s Troeltschovým konceptem kulturní syntézy. Stloukal ve svém
návrhu tzv. filosoficko-empirické syntézy hovoří mj. o hodnotách (národně)
subjektivních, které jsou vlastním smyslem českých dějin, přičemž základní
hodnotou je národní idea. Ta však – na rozdíl od pojetí Pekařova, vůči
němuž se Stloukal explicitně vymezuje – musí mít nějaký obsah, pokud
nemá zůstat prázdnou formou, když se lze tohoto obsahu dobrat skrze
syntézu myšlenkových světů, které se v našem národě v minulosti vystřídaly.47 V dějinách poté Stloukal nalézá zejména ideu svobody.
Stloukal ve svém pojetí smyslu českých dějin podobně jako Troeltsch
ve svém obsažnějším pojetí hodnotové tváře europeismu zastává názor,
že naše současná národní hodnotová bytnost je vytvořena prací minulých
generací, které přidávaly určité hodnoty do společné národní formy. Nahlédnutí do některých nezveřejněných Stloukalových textů nás utvrzuje, že
byl obecněji přesvědčen o imanentní hodnototvornosti dějinného vývoje
a pravděpodobně i o dějinném pokroku v oblasti hodnot.48 Stloukal totiž
překlenuje rankeovské (a de facto pekařovské) mínění, že „každá epocha má
stejně blízko k Bohu“, pojetím, podle nějž je vskutku každá dějinná epocha
stejně významná a hodnotná, přičemž jediné, co má nesporně stoupající
křivku (pokrok), je zvyšující se kulturní dědictví či bohatství, když každá
epocha přináší lidstvu či národu nové hodnoty. Přítomnost tak v sobě
zahrnuje minulost, ať už vědomě či nevědomě, kdy historik (či filosof
dějin) poznáváním minulosti tyto hodnoty „zvěčňuje“ a objasňuje, čímž
napomáhá uvědomovat si, kdo vlastně jsme.49 Na závěr lze nalézt další
dvě podobnosti Stloukalových tezí s Troeltschovým konceptem kulturní
syntézy. Prvou je Stloukalovo přesvědčení o nemožnosti jednostranného
vyzdvižení určité z hlediska přítomnosti vyhovující tradice, když naopak
upozorňuje na nutnost účtování všech minulých tradic a hodnot, neboť
tyto určovaly naši minulost, tedy i nás.50 Poslední analogii lze shledávat
v tom, že u Stloukala poznávání a uvědomování si toho, co je češství
a jeho hodnoty, nevede k determinismu dějinami, neboť ponechává volný
prostor také pro vědomé snahy o určitou soudobou korekci a usměrnění
hodnotové orientace češství.51
Vliv Troeltschových myšlenek lze nalézt v díle Jiřiny Popelové
(1904–1985).52 Zde si povšimnu jejích názorů na dějinný relativismus,
47
T ý ž : O smyslu československých dějin, s. 213–214.
48
ANM, fond Karel Stloukal, kart. 38, inv. č. 1397, Universitní přednášky po r. 1945,
Základy dějepisu, teorie dějin (použito partií z r. 1932 a 1942), texty Otázka pokroku v dějinách
(nedatováno) a K otázce pokroku v dějinách (28. 4. 1942).
49
Tamtéž, texty K otázce pokroku v dějinách a Tok kultury je nepřetržitý.
50
S t l o u k a l , K.: O smysl českých dějin, s. 9; t ý ž : O smyslu československých dějin,
s. 236.
51
T ý ž : Národní idea, s. 27.
52
K Popelové historickému myšlení Š t e f e k , Karel: Problematika filosofie dějin v díle
Jiřiny Popelové. In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru
Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. Edd. J. Štemberk – M. Manová a kol. Praha 2008,
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poměr historické vědy k filosofii dějin a historický vývoj. Popelová r. 194153
pojímá spolu s Troeltschem relativismus zejména jako průvodní rys historismu, jenž však byl podle ní zhruba do poloviny 19. století chráněn před
relativismem spojením se všeobecným ideálem humanismu (např. u Palackého), který jeho individualizující náhledy syntetizoval do všeobjímajícího
rámce. Teprve po ztrátě víry v takový ideál se naplno projevily negativní
důsledky historismu a Evropu začal obcházet strašák dějinného relativismu. Popelová, toužící i přes akcentaci určitých kladných rysů historický
relativismus kvůli jeho škodlivosti překonat, však považuje Troeltschovo
východisko z problému za nedostatečné, neboť je údajně rezignující a příliš
kompromisní. Její řešení se však blíží onomu na vůli založenému prvku
Troeltschovy kulturní syntézy, když překonání relativismu vidí pouze v silně aktivistickém, tvořivém pojetí dějin, které však musí zdolat překážky
determinující lidský subjekt – navrhuje proto spolupráci historie s dalšími
obory při hledání odpovědi, jak zvýšit podíl svobodné lidské vůle.
Ač Popelová r. 1941 viděla lék na historický relativismus v tvůrčí
aktivitě svobodného subjektu, přičemž její řešení snad bylo motivováno
i snahou probudit určité tvůrčí síly v nacisty porobeném národu,54 tak
r. 1947 přichází s řešením jiným.55 Překonání relativismu nyní nachází
v dialektickém materialismu (resp. marxismu), a to zejména v jeho víře
v zákonitost historického dění, která mu dává pevnou dějinně-filosofickou
pozici, neboť působí jako pořádající činitel umožňující spoutat dějinný tok,
a v jeho dialektice, jež dynamizuje statickou logiku a umožňuje rozumově
zvládnout dynamické dění a zachovat víru v pokrok, který dialektickým
pojetím ztrácí svou jinak neudržitelnou lineárnost. Poválečnou identifikaci
Popelové se socialismem, marxismem a dialektickým materialismem56 lze
mj. vysvětlit právě tím, že v nich shledala účinný lék proti historickému
relativismu. Jednalo se o vyústění jejího intelektuálního hledání, majícího
kořeny již v období první republiky.57
s. 231–240. Dále příspěvky z období před rokem 1989, zejména V o j t ě c h , Tomáš:
České buržoazní dějepisectví o svém vývoji. (Pokus o kritickou rekonstrukci.) Část 2. Dokončení.
ČsČH 31, 1983, s. 73–97. Viz také sborník Jiřina Popelová. Filozofka a učitelka filozofie.
Ed. J. Gabriel. Brno 1984.
53
P o p e l o v á , Jiřina: Historický relativism a pokusy o jeho překonání. Česká mysl 35,
1941, s. 40–76.
54
Tomu nasvědčují její dobové úvahy o pobělohorské životnosti a nezmalomyslnění
národa. T á ž : Dějiny a hodnoty. Praha 1940, s. 29–34.
55
T á ž : Historický relativismus a pokusy o jeho překonání. In: Tři studie z filosofie dějin.
Příspěvek k problematice bytí a dění. Ed. táž. Praha 1947, s. 105–198, kde na s. 182 kritizuje
Troeltschovu kulturní syntézu.
56
Srov. zejména t á ž : Socialistický světový názor. Praha 1946; t á ž : Studie o současné
české filosofii. Praha 1946, s. 22–23, 40.
57
Popelová interpretovala po válce socialismus jako další stupeň ve vývoji české humanity,
naposledy nesené Masarykem. T á ž : Socialistický světový názor, s. 30; t á ž : Historický
relativismus, s. 120–121.
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Co se Popelové pojímání vztahu historické vědy a filosofie dějin
týče, rýsuje se v jejích textech z druhé poloviny třicátých let.58 Česká myslitelka pojímá kulturní vědy jako racionální poznání skutečnosti, přičemž
historiografii jde o poznání skutečnosti historické, zatímco filosofii vnímá
jako odvažující se jít dále než věda, a to do oblasti spekulace, hodnot
a hledání smyslu – filosofie dějin poté přesahuje historickou vědu právě
tím, co je na ní obecně filosofického. Popelová, kloníc se k Troeltschově
rozdělení filosofie dějin na část formální a obsahovou, ale zároveň tvrdí, že
dějinná filosofie svou částí, metodologií historické vědy, částečně zakládá
historickou vědu – buduje a zároveň zkoumá principy historikova bádání
(např. hodnotové principy výběru tématu), které úzce souvisejí s problémy
metafyzickými. Popelová tedy vnímá historiografii jako částečně vyrůstající
z filosofie (dějin) a částečně založenou na racionálních metodách, avšak
dává jí oproti druhé části filosofie dějin, snažící se postihnout smysl historického dění, značnou autonomii, neboť filosofie je oproti vědě založena
na převažující spekulaci. Popelová tvůrcům dějinné filosofie z řad historiků
doporučuje, aby odlišovali filosofické spekulace od výsledků vědy, když
si jejich filosofické soudy nemohou činit nárok na vědeckou objektivitu.59 Zároveň však poněkud nekonzistentně zastává názor, že také samo
dějepisectví může hrát úlohu významného společenského hybatele, když
lze v jejím pojetí nalézt dvě trhliny, jimiž do historické vědy proudí něco
mimovědeckého a ovlivňujícího její výsledky, které poté získávají potenciál
silné společensko-kulturní působnosti. Tou prvou je ono částečné ukotvení
historiografie ve filosofii dějin skrze metodologii historické vědy a druhou
nedůslednost, či dokonce nemožnost historiků dostát plné objektivitě, když
Popelová nakonec tvrdí, že badatel o kultuře se vždy stává jejím spolutvůrcem. Popelová obecněji hovoří o stavu kultury jako o dvou hladinách:
prvá je hladinou skutečnosti, v níž se nachází a jíž poznává věda, a druhá
je hladinou tužeb či přání, v níž se nachází a jíž poznává filosofie – hladina
skutečnosti může být nasáklá pěnou z hladiny přání, když se skrze vědu
jakožto médium může hladina těchto přání a chtěných hodnot přelévat
do hladiny skutečnosti, tj. zhmotňovat do reálného světa.60
Popelová tedy pojímá historiografii jako parciálně ukotvenou v noetické části filosofie dějin, čímž se shoduje s Troeltschovým ukotvením
historického výzkumu ve formální dějinné logice; Troeltsch ovšem tento
58
T á ž : Poznání kulturní skutečnosti. Praha 1936; t á ž : Filosofie dějin, její úkoly
a rozdělení. ČČH 45, 1939, s. 9–30.
59
Popelová r. 1947 spor o smysl českých dějin interpretovala právě jako nepochopení
mezi kompetencemi historické vědy (Gollova škola) a filosofií dějin (Masaryk). U Popelové jde šířeji o protikladnost tzv. pozitivistického historismu, který skrze svou objektivitu
a odpor ke spekulaci přináší relativismus, a tzv. romantického historismu, který se s pomocí
spekulativního vztahování k dějinám snaží o výstavbu ideálu, jenž by byl následováníhodný
v přítomnosti. T á ž : Historický relativismus, s. 145–150, 186–198.
60
T á ž : Poznání kulturní skutečnosti, s. 89–91, 175.
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výzkum vnímá jako součást své dějinné filosofie, odrážeje se od něho
k obsahové filosofii dějin. Zde Popelová naopak ponechává historické
vědě autonomii, když snažení historikovo a úsilí filosofa dějin vnímá jako
rozdílné způsoby přístupu k minulosti. Přesto ale nakonec uznává potenciál
historické vědy tvořit (filosoficko-dějinné) obrazy dějin, které by aktivně
působily na společnost. I v těchto názorech Popelové z konce třicátých
let jsou obsaženy náběhy k jejímu poválečnému přesvědčení, že by věda
obecně měla napomáhat podepřít nový socialistický světový názor, přičemž
ovšem v jejím podání nabývá věda nových úkolů, majíc poznáním zákonů
společenského vývoje napomoci zvládnout společenské dění.61
Je zajímavé, že i přes posuny projevující se po válce v historickém
myšlení Jiřiny Popelové zůstává její pojetí historického vývoje ještě neprostoupené dialektickým materialismem a totožné s tím, jaké zastávala
na konci třicátých let. Popelová imanentní hodnoty jednotlivých epoch
a možnost stálého, nikoli však přímočarého pokroku slučuje v pojetí, v němž
je pokrok chápán jako zvyšování celkového pokladu historických hodnot
skrze příspěvky jednotlivých epoch.62 Rozhodující roli zde hraje paměť
národa (či lidstva), která na sebe nabaluje minulost, přičemž kultura představuje stále rostoucí klubko navíjejících se tradic, v němž se nic z minulosti
neztrácí. Paměť s sebou vleče celou minulost a přenáší ji do přítomnosti,
když poté vždy něco z minulé epochy přetrvává i ve všech epochách následujících.63 Popelová se ve svém pojetí dosti blíží Troeltschovi – minulost je podle ní vždy obsažena v přítomnosti, jejíž tvář formovala. Národ
proto vždy jedná a cítí celou svou minulostí, aniž si to uvědomuje, ačkoli
na vědomé úrovni myslí pouze částí své minulosti – u nás prý docházelo
k vědomému pěstování tradice reformační, zároveň se však v životě národa
projevovala nevědomě v oblasti citové a zvykové tradice protireformační.64
Také ve svém názoru na nutnost počítat se všemi tradicemi, neboť přítomnost je nevědomým konglomerátem všeho minulého, z čehož prý občas
pramení neočekávané reakce národů,65 se Popelová, ač sama favorizující
„pokrokářskou“ tradici českých dějin, shoduje s Troeltschem. Poslední
analogii s německým myslitelem lze shledat v jejím přesvědčení, že paměť,
nabalující na sebe minulost, umožňuje hledat kontinuitu i mezi epochami
časově velmi vzdálenými, a to na základě shledávání určité příbuznosti,

61
T á ž : Socialistický světový názor, s. 9–11.
62
T á ž : Filosofie dějin, s. 28; t á ž : Historický relativismus, s. 175; t á ž : Hovory
s nenarozeným. Praha 1946, s. 17–18.
63
T á ž : Pojetí času v historii. Česká mysl 37, 1943, s. 37–38; t á ž : Pojetí času v historii.
In: Tři studie z filosofie dějin. Příspěvek k problematice bytí a dění. Ed. táž. Praha 1947,
s. 205–218, 246.
64
T á ž : Pojetí času v historii (1943), s. 38; t á ž : Pojetí času v historii (1947), s. 209–211.
65
T á ž : Pojetí času v historii (1947), s. 209–210.
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což dle Popelové zakládá i možnost renesancí, tj. aktualizace a modifikace
hodnot určité epochy v epochách následujících.66
Oproti výše analyzovaným osobnostem nalezneme u následujících
dvou silnější přihlášení se k Troeltschovým tezím. Prvou z nich je Jaroslav
Werstadt (1888–1970),67 jehož myšlení za první světové války a bezprostředně po ní oscilovalo mezi dvěma způsoby dějepiscova poměru k historii,
současnosti a úkolům historické vědy.68 První modus byl dle Werstadta
realizován v tzv. národně politickém a liberalistickém dějepisectví, za jehož
hlavního zástupce považoval Josefa Kalouska a které dosáhlo nesmírných
životních a národních zásluh, avšak zároveň se dopustilo neprominutelných vědeckých hříchů ve svých ahistorických soudech. Druhý modus
byl praktikován Gollovou školou, která nesmírně přispěla ke zvědečtění
historické vědy, zaměřujíc se na hodnocení jevů pouze v rámci jejich dobových norem, což však bylo vykoupeno odaktualizováním historiografie,
jejíž samoúčelnost poté nemá hlubšího poslání v soudobém národním
životě. Werstadt se nakonec pokusil klady obou typů dějepisectví propojit
a souběžně se vyvarovat jejich záporů, když roku 1920 přišel s vizí tzv. nového pragmatismu v dějepisectví.69 Pro Werstadtem navrhované „nové
dějepisectví“, mající se vyznačovat historikovým hodnocením založeným
na mravních kritériích, na vztahu k životu a jeho přítomným ideálům, vyvstává jako centrální problém otázka historického hodnocení. Jeho řešení
opírá Werstadt o náhledy Ernsta Troeltsche z roku 1916,70 v nichž se již
rýsuje pozdější Troeltschovo přesvědčení z Historismu, že tvorba hodnotového měřítka musí vycházet z empirického poznání dějinné skutečnosti
a zároveň ze soudobého mravního ideálu, když obé v sobě spojuje tvořivý
myslitel, který celkovou hodnotící ideu stvrzuje svou vůlí, vírou a činem.
Werstadt vidí právě u Troeltsche šťastné propojení obou stránek historikova
tvoření hodnotícího měřítka, vědecké a mravní, a vlastně dává německého
myslitele za vzor nejmladší generaci českých historiků. Tomuto pokolení
poté v novém pragmatismu jde o to „pochopit minulost, vmyslit se, vcítit se,
vžíti se v ní a jednak hodnotit ji a soudit na tomto základě historicky spravedlivě
[…] v duchu dějinného vývoje a s hlediska životních ideálů“, přičemž toto úsilí
66
Tamtéž, s. 283–284.
67
K Werstadtovu historickému myšlení zejména K u t n a r , František: Historik Jaroslav Werstadt. Edd. K. Bílek – H. Kábová. Práce z dějin Akademie věd 2, 2010, s. 3–11. Dále
především texty Karla Kučery z let normalizace, srov. K u č e r a , Karel: Historie & historici.
Ed. Z. Pousta. Praha 1992, zde studie K u č e r a , Karel: Jaroslav Werstadt, s. 149–163;
t ý ž : K dvojímu jubileu (Werstadt – Nejedlý), s. 165–190; t ý ž : U hrobu Jaroslava Werstadta,
s. 191–195.
68
Zejména W e r s t a d t , Jaroslav: Politické dějepisectví devatenáctého století a jeho čeští
představitelé. Kapitola z ideového vývoje moderní české historiografie. ČČH 26, 1920, s. 1–93.
69
Tamtéž, s. 87–93.
70
T r o e l t s c h , Ernst: Über Maßstäbe zur Beurteilung historischer Dinge. Rede zur
Kaisersgeburtstagsfeier der Berliner Universität. Historische Zeitschrift (dále HZ) 116, 1916,
s. 1–47.
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nejmladších „chce sloučiti kladné živly a vyloučiti záporné prvky obou směrů
historického myšlení a tvoření“. A Werstadt svou vizi uzavírá tím, že toto vše
je třeba, „abychom – jsme-li historiky – činili zadost minulosti i přítomnosti,
abychom byli právi dějinám a životu.“  71
Werstadt nám ve svém programovém textu blíže neosvětluje, jak si
realizaci nového pragmatismu konkrétně představuje, avšak z hlediska
Troeltschovy dějinné filosofie se vlastně jedná o pokus přetvořit historiografii ve filosofii dějin, ačkoli sám Werstadt tuto úpravu vnímá jako něco
neopouštějícího základnu historické vědy. Ve stejné době se každopádně
přiklání k Palackého filosofii českých dějin: již roku 1918 hovoří o nutnosti
opětovně se povznést „k velkoduchému idealismu a heroické etice Palackého
filosofie českých dějin“, k čemuž prý dojde, když český historik přistoupí
k národní minulosti s Troeltschovým návrhem dějinného hodnocení, jež
v sobě slučuje stránku vědeckou i mravní.72 Podle Werstadta byla korigovaná verze Palackého filosofie dále nesena zejména T. G. Masarykem,73
přičemž došla svého potvrzení za Velké války, kdy se z Masaryka stal tvůrce
dějin, jemuž jsou oproti Gollově škole dějiny odrazovým můstkem pro velké
činy v přítomnosti a pro budoucnost.74 Werstadtova interpretace tvořivého
významu Masarykovy dějinné filosofie se shoduje s oním požadavkem
nového pragmatismu, aby historik byl práv soudobému životu, když Werstadtem užívanou charakteristiku Masaryka jako tvůrce dějin lze vnímat
jako splnění Troeltschova požadavku, o jehož návrhy se Werstadt opíral,
aby myslitel své hodnotící měřítko stvrzoval odvahou a činem. Zdá se, že
Werstadt svou vizi nového pragmatismu, o němž však již po r. 1920 nikdy
nehovořil, prakticky ztotožňoval právě s Masarykovou filosofií českých
dějin; téměř po celé meziválečné období na ní zdůrazňoval spíše onen
aspekt ideově-mravního a živoucího významu – určitě nebude upřílišněné
považovat Werstadta za jednoho ze spolutvůrců oficiální prvorepublikové
ideologie.75 Pokud byla Masarykova filosofie z hlediska nového pragmatismu „práva životu“, spokojoval se Werstadt ve druhém požadavku „být práv
dějinám“, tedy v otázce jejího objektivně historického ukotvení, s vlastními
71
W e r s t a d t , J.: Politické dějepisectví, s. 93.
72
T ý ž : Josef Kalousek jako soudce našich dějin. Kapitolka z ideového vývoje českého dějepisectví. Naše doba 25, 1918, s. 775 (citace tamtéž).
73
T ý ž : Od „České otázky“ k „Nové Evropě“. Linie politického vývoje Masarykova. Praha
1920; t ý ž : Masaryk jako filosof a tvůrce našich dějin. Přerod 1, 1923, s. 147–152. Podobné
interpretace rezonují ve Werstadtových textech prakticky po celé meziválečné období.
74
Předválečný spor o smysl českých dějin měl dle Werstadta nejen stránku vědeckou,
v níž triumfovala Gollova škola, nýbrž i praktickou a životní, veřejnou a politickou, kterou
„gollovci“ naprosto minuli, v níž však Masaryk za války stvořením samostatného státu triumfoval. T ý ž : Masaryk jako filosof, s. 150–152.
75
M. Nodl dokonce nazývá Werstadta s odkazem na prvorepublikové období „zaslepeným ideologem“. N o d l , Martin: Jan Slavík a Vznik českého národa: mezi metodologií,
politikou a ideologií. In: Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978).
Edd. L. Babka – P. Roubal. Praha 2009, s. 49.
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Masarykovými úpravami, o nichž hovořil jako o dostačujících k tomu, aby
tuto dějinnou filosofii mohli bez větších výhrad přijmout i historikové.76
Nutnost hlouběji spoutat Masarykovu filosofii dějin s empirickým poznáním vyjádřil Werstadt až roku 1937 ve své přednášce na prvním sjezdu
československých historiků.77
Werstadt se zde ve své definici filosofie dějin prakticky ztotožňuje
s Troeltschovou představou kulturní syntézy, přičemž se nápadně blíží
parafrázi své koncepce nového historiografického pragmatismu z počátku
první republiky. Ve filosofii dějin má jít o kulturní syntézu přítomnosti
založenou na pochopení dějinných sil, které ji vytvořily, a o pochopení
dalšího vývoje, a to kvůli potřebám současného života. Má jít o skloubení
filosofova hodnotového ideálu s porozuměním dosavadnímu dějinnému
vývoji, když čin osobního rozhodnutí má jít ruku v ruce se sebezapíravým vědeckým poznáním, neboť každá dějinná filosofie musí pracovat
s bezpečnými fakty. V hodnocení Pekařovy filosofie českých dějin si poté
Werstadt poněkud protiřečí, když o Pekařovi hovoří jako o historikovi,
který filosofii dějin chápe jako pouhé empirické vystižení hlavních faktorů
dějinného vývoje, ale zároveň na jeho pojetí přikládá šablonu vlastního
chápání dějinné filosofie. Z této pozice se pak Werstadtovi zdá Pekařova
koncepce jako hodnotově prázdná, resp. zachycující z dějin pouze jedinou
hodnotu, a to národní ideu. Zároveň ale Werstadt vystihuje důležitý aspekt
Pekařovy dějinné filosofie, o které tento prohlašoval, že je založena ryze
empiricky, a to přece jen její určité propojení s přítomností na bázi hodnot
konzervativních. Lze říci, že tato filosofie je oproti Masarykově koncepci
sice daleko bezpečněji vědecko-empiricky založená, ale zároveň vystižením
jediné „jisté“ hodnoty pojící jednotlivá dějinná období, tedy idey národní,
zdůrazňuje její následování i v přítomnosti.
Zde jsme u hlubšího problému. Werstadt sice v popřevratovém období poukazoval na nutnost propojení vědeckého poznání se současnými
hodnotovými ideály, ale zároveň po celé meziválečné období kritizoval
Pekařovy práce, když mu vyčítal, že jeho poznání minulosti je ovlivňováno
jeho konzervatismem.78 Zdá se, že Werstadt vnímal Pekařovo dílo vedle
Masarykovy filosofie dějin jako nejdokonalejší realizaci svého ideálu nového
pragmatismu,79 nedokázal se ovšem vyrovnat s konzervativními hodnotami,
s nimiž Pekař svou práci spínal – sám Werstadt chtěl kulturněsyntetickou
nádobu plnit spíše ideály „masarykovskými“. O Pekařových konzervativ76
W e r s t a d t , J.: Od „České otázky“ k „Nové Evropě“; t ý ž : Masaryk jako filosof,
s. 149–150; t ý ž : K poslední kritice Masarykovy české filosofie. Poznámky jenom historické I.
Národní osvobození 2, č. 65, 7. března 1925, s. 19.
77
T ý ž : O filosofii českých dějin. Palacký – Masaryk – Pekař. Praha 1937.
78
Např. o Pekařově Žižkovi neváhal Werstadt napsat, že je to spis nejen vědeckého, nýbrž
i „mimovědeckého, politicko-ethického, životně aktuálního zaměření a podmínění“. T ý ž : Pekař
a Masaryk. Poznámky k řeči Josefa Šusty. Sobota 8, 1937, s. 667.
79
K tomu podobně K u t n a r , F. – M a r e k , J.: Přehledné dějiny, s. 737.
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ních hodnotách však Werstadt nikdy nehovořil pejorativně a roku 1937
se nakonec pokouší propojit Masarykovu a Pekařovu filosofii českých
dějin.80 Je však typické, že vychází ze základny Masarykovy filosofie, kterou nazývá kulturní syntézou, a konfrontuje ji s Troeltschovými výklady
o vzniku moderního světa. Dle Werstadta Masarykova syntéza nebyla práva
všem dějinným silám, neboť Masaryk i přes určité úpravy nedoceňoval
zejména renesančně-katolické živly, které skrze protireformaci a baroko
spoluvytvářely moderní svět. Werstadt ve svém návrhu úpravy Masarykovy
syntézy tvrdí, že do budoucna bude nutné otázku národního obrození (pro
Werstadta zřejmě nejsilnější kořen soudobé kulturně-duchovní orientace
národa) řešit v jeho poměru k renesanci a protestantismu skrze osvícenský
mezičlánek, přičemž kulturní syntéza bude podléhat neustálé revizi vlivem
měnící se soudobé životní situace a perspektivy.
Werstadta, který po celé předchozí období na Masarykově filosofii
dějin spíše favorizoval ono živoucí, postupně „učili“ více cenit ono dějinně-objektivní a apriorně neselektovat z dějin pouze určité prvky dva muži.
Prvým byl zřejmě Josef Pekař, který sice podobně jednostranně oceňoval
tradici katolickou a protireformační, avšak právě tato jednostrannost
a Pekařův konzervatismus pravděpodobně poukazovaly na Masarykovo
zanedbávání těchto složek – Werstadt se nakonec pokusil oboje spojit,
když navíc jak u Masaryka, tak u Pekaře viděl patrně realizován svůj ideál
historiografického nového pragmatismu (resp. později filosoficko-dějinné
kulturní syntézy), ovšem u každého v jednostranném upřílišnění. Druhým
mužem byl nepochybně Ernst Troeltsch,81 jehož dílem se Werstadt zabýval
po celé meziválečné období. Na počátku třicátých let detailněji představil
(se souhlasným přitakáním) české historické obci Troeltschovy názory
na otázku konce středověku a jeho poměru k moderně,82 zejména však
připravil do češtiny přeložený výbor z Troeltschova díla, který spatřil světlo
světa roku 1934 pod názvem Cesty evropského ducha.83 Do něho nezařadil
žádné Troeltschovo pojednání z Historismu, nýbrž pouze jeho studie věnované poznání dějinných sil, jež formovaly moderní svět, v nichž hledal
Troeltschovy náběhy ke konkrétní materiálové filosofii dějin,84 kterou již
tento nestihl dokončit. Tematický výběr svědčí o Werstadtově vzrůstajícím chápání nutnosti lépe ocenit dějinné síly, jež formovaly přítomnost,
a korigovat tak určitou ahistoričnost Masarykovy filosofie českých dějin
zdůrazněním těch prvků v naší historii, které Masaryk míjel a které Pekař
vyzdvihoval, a spojit oboje v určitém soudobém ideálu, resp. odkazu našich
80
W e r s t a d t , J.: O filosofii českých dějin.
81
K tomu také K u t n a r , F.: Historik Jaroslav Werstadt, s. 5.
82
W e r s t a d t , J.: Otázka „středověku“, s. 10–14. Srov. také pozn. č. 27 v této studii.
83
T r o e l t s c h , Ernst: Cesty evropského ducha. Ed. J. Werstadt. Praha 1934.
84
Takového přesvědčení byl Werstadt v roce 1925. W e r s t a d t , Jaroslav (rec.):
Troeltsch, Ernst: Gesammelte Schriften IV. Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie.
Ed. H. Baron. Tübingen 1925. ČČH 31, 1925, s. 224–225.
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dějin. Na konci této cesty, po níž mu byl jedním z průvodců Troeltsch, vidí
Werstadt takový ideál ve spojení ideových odkazů Palackého, Masaryka
a Pekaře v mravní jednotě; myšlenky národnosti a humanity, svobody
a demokracie byly podle Werstadta hlavními ideálními, mravními principy
a silami v naší minulosti a jsou jimi i v naší současnosti a pro budoucnost.85
Lze shrnout, že se Jaroslav Werstadt snažil aktivně Troeltschovy filosoficko-dějinné náměty přenášet do české historické vědy, když
o Troeltsche zkraje první republiky opřel vizi nového dějepiseckého pragmatismu, jímž se snažil českou historiografii přiblížit životu. U Werstadta
však šlo vlastně o pokus přestavět historickou vědu do podoby filosofie
dějin v Troeltschově pojetí, byl ale ochoten takovou novostavbu stále vnímat
jako historiografii. Později sice Werstadt požadavky kladené na nový pragmatismus přemístil do oboru filosofie dějin, hranice mezi vědou a filosofií
však u něho zůstává poněkud nejasná, ale zároveň se zdá být oboustranně
a velmi lehce prostupná. Svým příklonem k Masarykově dějinné filosofii
každopádně Werstadt poněkud hřešil proti vlastnímu historickému poznání, přičemž to byl vedle Pekaře zejména opět Troeltsch, který ho nabádal
ke korekci soudobého kulturněsyntetického ideálu skrze docenění také
jiných, než přespříliš apriorně zdůrazněných dějinných sil. Ve třicátých
letech lze u Werstadta sledovat náznaky silnějšího uznávání katolické tradice v českých zemích,86 avšak je nutno zdůraznit, že Werstadt přece jen
nepoměrně více po celé meziválečné období oceňoval tradici reformační.
Přesto v roce 1937 s mocnými odkazy na Troeltsche nabádal ke korekci
Masarykovy kulturní syntézy skrze lepší ocenění právě katolických prvků
v českých dějinách, přičemž nakonec spojil v určitém následováníhodném
ideálu odkazy Palackého, Masaryka a Pekaře. Werstadtovu přednášku
z roku 1937 lze interpretovat také jako snahu podat symbolickou ruku
českým katolíkům, svou roli zde snad hrálo i soudobé zhoršující se mezinárodní postavení Československa a s tím vzrůstající potřeba pevnější
národní jednoty. I přes tyto náběhy se však u Werstadta po druhé světové
válce projevuje opětovný příklon k „ryzí“ Palackého a Masarykově dějinné
filosofii.87 Zdá se, že zde částečnou roli hrálo Werstadtovo rozčarování
z politicko-ideologického zneužití oněch katolicko-konzervativních prvků
českých dějin, k nimž se snažil Masarykovu filosofii českých dějin přiblížit,
v období druhé republiky a okupace.88

85
T ý ž : O filosofii českých dějin, s. 30–31.
86
Pravděpodobně zde hrála roli také šířeji probíhající rehabilitace baroka.
87
W e r s t a d t , Jaroslav: František Palacký a náš osvobozenecký boj. K 70. výročí smrti
velkého objevitele i tvůrce českých dějin. ČČH 47, 1946, s. 75–105.
88
AAVČR, fond 469 Jaroslav Werstadt, kart. 1, inv. č. 43, Hlas odporu z přítmí druhé republiky a z prvních měsíců nacistické okupace. Trochu vzpomínek a úvah z let 1938 a 39. Strojopisná
verze, s. 2.
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Troeltschovými myšlenkami se intenzivně zabýval také František
Bauer (1897–1967),89 který své troeltschovské zaujetí přetavil do disertační práce nesoucí název Troeltschův boj proti relativismu a absolutnost
křesťanství (1931),90 z níž si povšimnu zejména interpretace Troeltschova
pokusu o překonání historismu a srovnání Troeltsche s Masarykem. Bauer
vidí vrchol Troeltschova úsilí překonat historismus v kulturní syntéze;
německý filosof prý teprve roku 1919 zavrhl poslední zbytky absolutní
ochrany člověka, a to novokantovský systém hodnot. Troeltsch však zároveň člověku stojícímu poté před nezměrným relativismem ukazuje, že se
může pomocí kulturní syntézy snažit neustále tvořit hodnoty, vyhovující
konkrétní historicko-kulturní situaci, přičemž dle Bauera povýšil Troeltsch
proměnlivost hodnot na samotný princip své tvůrčí syntézy. Nutno ale říci,
že Bauer přespříliš vyzvedává onen osobnostní a subjektivní prvek výstavby
syntézy a zanedbává Troeltschem zdůrazňovanou nutnost podepřít ji také
poznáním onoho objektivně k nám přicházejícího z dějin, které má moc
„krotit“ přílišnou svévolnost vzniklého hodnotového ideálu. Zde Bauer silně
podléhá názorům Otto Hintzeho z roku 1927,91 podle nichž Troeltschovo
pojetí relativismu klade přílišný důraz na vliv okolního světa a podceňuje
jistotu autonomního vědomí, když pro Hintzeho, nacházejícího absolutní
bezpečí právě ve vlastním vědomí, relativismus poté neexistuje. Bauer
v přitakání Hintzemu tvrdí,92 že se Troeltsch obával relativismu přespříliš,
ale přesto nám kulturní syntézou ukázal cestu k jeho překonávání, přičemž
upozorňuje, že Troeltsch ve své syntéze oslabuje etickou aktivitu lidské
osobnosti zdůrazňováním potřeby neustálého kompromisu, tj. vyrovnávání
se subjektu s něčím objektivním.93 Toto Bauerovo položení důrazu na svobodnou lidskou vůli bylo zřejmě vypracováno také v opozici k dialektické
teologii, vůči níž se v disertaci vymezuje, když ji spojuje mj. s poválečným
rozvratem v Německu a voláním krajní pravice po vládě silné ruky. V dialektické teologii Bauer vidí odklon od úspěchů německé protestantské teologie
předchozích desetiletí, zejména jejího imanentismu, antropocentrismu a víry

89
Tato zajímavá osobnost české historické vědy (neřkuli speciálně její historické myšlení)
stojí doposud stranou soustředěnějšího zájmu, a to s dvěma drobnými výjimkami: K u č e r a , Martin: Předmluva editora. In: Bauer, František: Bismarck v mezinárodní politice
po prusko-francouzské válce (1871–1890). Ed. M. Kučera. Praha 2001, s. 7–16; S v á t e k ,
František: Bauerův „Můj boj“ po šedesáti letech. In: Bauer, František: Hitlerův Můj boj očima
historiků. Ed. F. Svátek. Praha 1994, s. 5–15.
90
Archiv Univerzity Karlovy (dále AUK), fond Filosofická fakulta, disertační práce,
č. 1733, František B a u e r , disertační práce Troeltschův boj proti relativismu a absolutnost
křesťanství.
91
H i n t z e , Otto: Troeltsch und die Probleme des Historismus. Kritische Studien. HZ 135,
1927, s. 188–239.
92
AUK, fond Filosofická fakulta, disertační práce, č. 1733, František B a u e r , disertační
práce Troeltschův boj proti relativismu a absolutnost křesťanství, s. 142–143, 168–169.
93
Tamtéž, s. 174.

195

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

v člověka, ve prospěch transcendentismu a teocentrismu, kdy se z Boha
stává Bůh-diktátor, jemuž se člověk musí ve všem podřídit.94
Podle Bauera Troeltsch ve svém návrhu na překonání dějinného
relativismu povýšil člověka na tvůrce budoucnosti a dějin, neboť právě
člověk v kulturní syntéze vystupuje jako hybná páka dějin – své zavržení
absolutností a přiznání relativismu vyvážil Troeltsch optimistickou vírou
v člověka a možnosti jeho svobodné vůle.95 Lze tvrdit, že se Bauer ve své
interpretaci Troeltschových myšlenek oproti němu relativismu tolik neobává
a naopak absenci absolutních hodnot shledává jako podmínku svobody
člověka, který teprve poté může svou vůlí utvářet budoucnost. Bauer navíc tvrdí, že přijmutí Troeltschovy kulturní syntézy musí být pociťováno
jako povinnost na základě podobnosti, jakou je zjev Troeltschův spojen
se zjevem Masarykovým, přičemž podává jejich srovnání.96 Oba se dle
Bauera vyrovnávali s mravním anarchismem, který zavládl po úpadku velkých náboženství skrze útoky vědy, a oba se ponořili do dějin, aby z nich
vynesli nové následováníhodné ideály. Bauer upozorňuje na Troeltschovo
zdůraznění činu spínajícího minulost, přítomnost a budoucnost, přičemž
prý stejnou důležitost aktivnímu jednání přikládal Masaryk. Oč byl ale
Troeltsch teoreticky a filosoficky propracovanější, o to byl Masaryk životně
aktivnější – lze uzavřít, že Bauerovi je Masaryk českým a daleko činoroději
jednajícím Troeltschem a Troeltsch německým a daleko více filosoficko-teoreticky fundovaným Masarykem.
Je zajímavé, že Bauer ve svém výtahu z disertace zveřejněném v roce
193597 již daleko více respektuje Troeltschovo dějinně-objektivní zakotvení
kulturní syntézy. Upozorňuje na její podobnost s tzv. perspektivismem,
který mu není i přes své zdůraznění vázanosti badatele na určitou perspektivu uznáním relativismu a subjektivismu. Naopak perspektivismus spíše
podtrhuje povinnost badatele přistupovat ze svého stanoviště k dějinám
naprosto objektivně, přičemž se poté více badatelům se stejnou perspektivou musí dějiny jevit totožně. Dle Bauera by se propojení kulturní syntézy
a perspektivismu mohlo stát mocnou zbraní proti historickému relativismu,
když zřejmě v perspektivistickém zdůraznění badatelova stanoviště vidí
podobnost s Troeltschovým vyzdvižením osobnosti tvořící kulturní syntézu
a zároveň v perspektivistickém chápání objektivity vidí lék proti svévoli
této osobnosti. Té se ale Troeltsch snažil zabránit dějinně-objektivním
založením své syntézy, což se ovšem Bauerovi dříve zdálo jako přespříliš
oslabující tvořivou vůli jednotlivce. Mou hypotézou je, že v Bauerově
novém zdůraznění nutnosti objektivity a korigování subjektivismu hro94
Tamtéž, s. 186–230.
95
Tamtéž, s. 228.
96
Tamtéž, s. 151–155, 184–185.
97
B a u e r , František: Troeltschovo úsilí o překonání historismu novou filosofií dějin.
ČČH 41, 1935, s. 473–513.
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zícího svobodné vůli hrálo svou roli jeho znepokojení nad změnami
v Troeltschově vlasti, jež proběhly v době mezi vznikem Bauerovy disertace
r. 1931 a zveřejněním jejího dosti korigovaného výtahu r. 1935. V jiných,
„aktualizačních“ textech totiž Bauer explicitně upozorňuje na nebezpečí,
které národu i Evropě hrozí v Hitlerem propagované tezi, že objektivita
zabíjí, přičemž za základní zásadu a metodu hitlerismu považuje Bauer
zdůrazňování, že Němec musí být ve věcech svého národa vždy naprosto
subjektivní.98
Kontury dobového Bauerova historického myšlení probleskují také
v jeho recenzích, v nichž téměř vždy zmiňuje Troeltsche a poměřuje výkon
pisatele recenzované práce Troeltschovými názory, s nimiž se sám z valné
části ztotožňoval. Vedle staršího ocenění svobodného tvůrčího potenciálu,
který dřímá v historickém relativismu,99 se v recenzích projevuje Bauerovo
přesvědčení, že by historik měl vstupovat do oboru filosofie dějin. Bauer
považuje striktní oddělování historiografie a dějinné filosofie za neopodstatněné a zároveň se v pojímání vztahu historické vědy a filosofie dějin
de facto kloní k vzoru Troeltschově. Dle Bauera se historiografie zabývá
jedinečnými jevy, na které klade důraz i filosofie dějin, přičemž tato navíc podniká kulturní syntézu a občas zhodnotí hlavní dějinné tendence,
aby zapůsobila na budoucnost (Troeltschova obsahová filosofie dějin),
a zároveň do sebe pojímá noetiku (Troeltschova formální dějinná logika),
když zkoumá historikovy obecné pojmy – filosofie dějin dle Bauera historiografii nejen vyvrcholuje, nýbrž ji i předchází v historické noetice.100
Bauer se ve svém vystižení historické vědy prakticky ztotožňuje s tím, co
Troeltsch ve své filosofii dějin nazývá historickým výzkumem, přičemž je
však důležité, že tento výzkum považuje Troeltsch za integrální součást své
dějinné filosofie, kdežto Bauer vnímá historickou vědu jako daleko více
autonomní, ač oboustranně prostoupenou filosofií dějin.
Je zajímavé, že i přes silnou rezonanci v textech z třicátých let již
u Bauera po r. 1940 významnější troeltschovský motiv a ani závažnější
teoreticko-metodologické reflexe s menšími výjimkami101 nenalezneme.
Na hlubší důvod této skutečnosti možná poukazují dochované sloupcové
korektury a část rukopisu jeho studie o soudobé nacionálněsocialistické
filosofii dějin, která byla určena pro Český časopis historický a která

98
Tak pravil Bauer např. v roce 1936 ve své opoznámkované edici Hitlerova Mein Kampfu.
Pracoval jsem s vydáním z roku 1994. T ý ž : Hitlerův Můj boj očima historiků. Ed. F. Svátek.
Praha 1994, s. 48.
99
T ý ž (rec.): Meinecke, Friedrich: Vom geschichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte.
Leipzig 1939. ČČH 46, 1940, s. 65–66.
100 T ý ž (rec.): Popelová, Jiřina: Poznání kulturní skutečnosti. Praha 1936. ČČH 43, 1937,
s. 353; t ý ž (rec.): Král, Josef: Československá filosofie. Praha 1937. ČČH 44, 1938, s. 109.
101 Např. t ý ž : Emanuel Rádl o smyslu dějin. (Ke dni jeho úmrtí 12. května 1942). Naše
doba 51, 1944, s. 395–402. Dále srov. pozn. č. 19 v této studii.
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po zastavení vydávání periodika r. 1940 již nebyla zveřejněna.102 V této
práci považuje Bauer za základní charakteristiku nacionálněsocialistické
vědy a filosofie jejich podřízení německému národu. Kořeny této skutečnosti vidí již v přednacistickém Německu, sílu a důraz jim však dodal až
nacionální socialismus. Podle Bauera je zejména po Velké válce ve filosofii
dějin spolu s podceňováním rozumu na vzestupu složka volní. Na počátek
řady myslitelů volajících po aktivismu a vůli jednotlivce staví Troeltsche
s jeho kulturní syntézou, jíž prý zvýšil filosofickou pozornost věnovanou
člověku, majícímu si uvědomit dějinné poslání své vůle a svých činů. Bauer
zde vlastně interpretuje Troeltsche jako jednoho z myslitelů napomáhajících
(byť bezděky) genezi jednoho z nejvýznamnějších prvků nacionálněsocialistické filosofie dějin a světového názoru, tedy jako jednoho z těch,
kteří pomohli vydláždit cestu nacismu. Je otázkou, nakolik byl Bauer
o této interpretaci sám přesvědčený, když snad kvůli dobovým okolnostem
musel sepnout svého oblíbeného myslitele s tehdejším nacionálněsocialistickým ideovým prouděním. Zároveň ale vystihl možnou janusovskou tvář
Troeltschovy dějinné filosofie, jež svým důrazem na vůli (ač krocenou respektem k objektivnímu) mohla nepochopením, zneužitím či zjednostraněním oné volní stránky (kterou sám Bauer na počátku třicátých let favorizoval)
vskutku v Bauerově představě napomáhat genezi nacionálního socialismu.
Závěrem lze shrnout, že v české prvorepublikové historiografii panovalo rozsáhlé povědomí o díle Ernsta Troeltsche. Čeští historikové si
ovšem při přejímání jeho myšlenek počínali povětšinou dosti eklekticky,
a to jak v zjednostraňování jeho názorů na poměr reformace k modernímu
světu (J. Pekař a J. Slavík), snažíce se tím podepřít vlastní pojetí husitství,
tak v roubování štěpů z Troeltschovy filosofie dějin na své koncepce. Je
však nápadné, že obecné teoreticko-metodologické a filosoficko-dějinné
reflexe se objevují u většiny analyzovaných historiků spíše v textech právě takové povahy, zatímco v jejich konkrétním badatelském díle se příliš
nezrcadlí. Za výjimky lze považovat zejména Slavíkovy práce o husitské
revoluci a utváření českého národa či Pekařova díla o husitství (zejména
Žižku).103 Pokusy J. Werstadta a K. Stloukala o vystižení smyslu českých
dějin je nutno (při jejich rozlišování mezi kompetencemi historika a filosofa
dějin, které ovšem ve Werstadtově případě bylo vyjádřeno až ve třicátých
letech) považovat za práce filosoficko-dějinné a za konkrétní obsahové
naplnění jejich koncepce filosofie dějin. Speciálně u těchto dvou historiků
102 AAVČR, fond 256 František Bauer, kart. 2, inv. č. 75, Fragmenty dvou přípravných
verzí blíže neurčené práce (práce o soudobé německé filosofii dějin pro ČČH).
103 S l a v í k , Jan: Husitská revoluce. Studie historicko-sociologická. Praha 1934; t ý ž :
Počátky českého národa. Praha 1940; t ý ž : Český národ v starším středověku. Praha 1940;
t ý ž : Český národ za květu feudalismu. Praha 1940; P e k a ř , Josef: Žižka a jeho doba.
Díl I–IV. Praha 1927–1933.
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je poté navíc nutno vnímat rozvažování o vztahu historické vědy k filosofii
dějin také na pozadí jejich snahy v některých dosti ideologických textech
historicky legitimizovat československou státnost ve změněných geopolitických poměrech střední Evropy po roce 1918.104 Zároveň se domnívám,
že v případě problematiky husitství vyrůstaly teoretické úvahy souběžně
či dokonce dodatečně jako obhajoba konkrétních interpretací tohoto historického fenoménu (u Pekaře a Slavíka), tedy že byla paralelně vytvářena
metodologická cesta, po níž se mělo dojít k již předem připravené (nebo
alespoň tušené) interpretaci, založené ovšem v prvém sledu na světonázorové a hodnotové orientaci jejích nositelů. Co se týče jiných teoretizujících historiků, kteří byli v této studii připomenuti, lze se domnívat, že
filosoficko-dějinné a metodologické koncepce v jejich historickém myšlení
osmyslňovaly a šířeji ukotvovaly jejich vlastní řemeslo a analytickou práci,
i když se v nich konkrétně nerealizovaly.
Je významné, že ač se Troeltsch pokoušel svou filosofií dějin překonat
historický relativismus, tak z českých dějepisců recipujících jeho dílo podobnou snahu sledovala pouze J. Popelová, která přes okupační zdůraznění
aktivity lidského subjektu nakonec našla lék proti relativismu v dialektickém
materialismu. Naopak F. Bauer v relativismu shledával dokonce pozitivní
potenciál pro svobodné utváření budoucnosti, ačkoli později pod vlivem
situace v nacistickém Německu tyto své názory dosti korigoval, uvědomuje
si nebezpečí skryté v nijak nekrocené aplikaci svobodné lidské vůle. Jinak
převažující nezájem o tento aspekt Troeltschova díla působí dojmem, že
čeští historikové otázku historického relativismu vůbec nevnímali jako
trýznivou, resp. si vůbec možnost jeho existence nepřipouštěli, a to podle
mého soudu ze dvou důvodů. Prvním je, že ono dějinně-relativizující myšlení nezapustilo na rozdíl od Troeltschova Německa v českém prostředí tak
hluboké kořeny. Zdá se být typickým spíše pro národ s nezpochybnitelnou
existencí, který si tak mohl dovolit luxus teoretického myšlení o dějinách, jež
nakonec paradoxně vedlo k relativizaci hodnot. Naopak u malých národů
dějiny od 19. století hrály spíše živoucí a praktickou úlohu – historická argumentace napomáhala odůvodňovat jejich současnou existenci.105 K tomu
se r. 1918 navíc přidal vznik samostatného Československa, jenž se jevil
jako vyvrcholení dřívějších obrozeneckých snah a jako poskytující českému
národu v kontrastu s předchozím bytím v rámci monarchie nesmírné možnosti rozvoje do budoucna. České prostředí bylo nepochybně naplněno
jiným duchem než poválečné Německo, v němž Troeltsch dokončoval
svůj Historismus a kde se k dřívějším dějinně-relativizujícím chmurám
přidalo rozčarování z porážky ve válce a z pádu hodnot, které přinejmenším
104 K tomu ve Stloukalově případě J i r o u š e k , B.: Karel Stloukal, s. 87–90, 120–122,
139–149, 151–155, 169–170, 177–181.
105 M a r e k , J.: O historismu, s. 19–20, 31–32; t ý ž : Kultura jako téma a problém
dějepisectví. ČČH 90, 1992, s. 503.
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od počátku 19. věku mocně sytily německou společnost (či alespoň její
vedoucí vrstvy) a jež byly ještě na počátku války tak výrazně oslavovány.
Významné analogie mezi Troeltschem a jeho českými recipienty-historiky lze ovšem shledat v jejich úsilí tvořit syntetické obrazy dějin, které
by poskytovaly pevnou orientaci a oporu v současnosti a které by měly
potenciál výrazné společensko-kulturní působnosti. Někteří z těchto českých dějepisců proto otevírají možnost vydat se za vlastní historickou vědu
na pole filosofie dějin či jsou přesvědčeni o úzkém vztahu obou disciplín,
a to často v přímém ovlivnění Troeltschem a s přejmutím některých jeho
koncepcí. Tyto vlivy a „výpůjčky“ lze prokázat u J. Werstadta (koncepce
kulturní syntézy, ideál tvoření jejího hodnotového měřítka a korekce
náplně české kulturněsyntetické nádoby skrze větší ocenění katolických
prvků v českých dějinách), F. Bauera (pojetí historické vědy jako vyrůstající z noetické části filosofie dějin a zároveň vrcholící v kulturněsyntetické
složce dějinné filosofie) a J. Popelové (vnímání historiografie jako částečně
zakořeněné ve filosofii dějin skrze metodologii historické vědy). U jiných
lze konstatovat pouze určité podobnosti s Troeltschem, aniž by byl ovšem
prokázán jeho přímý vliv, a to u K. Stloukala (přesvědčení o možnosti
vystoupat nad pouhou historickou vědu směrem k filosofii dějin jakožto
určité „nadstavbě“) a částečně opět u J. Popelové (možnost historiků tvořit
filosoficko-dějinné obrazy dějin, avšak na rozdíl od Troeltsche s nutností
odlišovat je od výsledků vlastní historické vědy). Pokud ovšem Troeltsch
historický výzkum (zrozený formální dějinnou logikou a dospívající
v obsahové filosofii dějin, tj. v kulturní syntéze) vnímal jako integrální
součást své filosofie dějin, dochází u těchto historiků k postulování výrazné autonomie historické vědy (ač mnohostranně prostupované dějinnou
filosofií) a rozlišení mezi kompetencemi historika a filosofa dějin, když
i J. Werstadt kulturněsyntetické nároky kladené původně na historiografický nový pragmatismus později přesunul do oblasti filosofie dějin. J. Slavík
by poté přímo do historické vědy integrálně zahrnul teorii historického
poznání (noetiku) a teorii historického procesu – zracionalizoval by tedy
a do vědecko-teoretických principů přetavil to, co ostatní historikové vnímají
spíše jako oblast filosofie dějin. V promýšlení těchto možností se ovšem
všichni odlišují od J. Pekaře, který filosofii dějin pojímá jako „pouhé“ empirické vystižení hlavních faktorů historického vývoje, dále se podle něho
empirická věda neodvažuje. Český historik uznává jako jedinou možnou
„filosofii dějin“ takovou, která je bezpečně empiricky založena, přičemž
vlastně takové pojetí ztotožňuje dějinnou filosofii s historickou vědou, resp.
neponechává filosofii dějin žádný přesah, který by překračoval půdorys
vlastní historiografie. A je nutno zdůraznit, že Pekař se vždy spokojoval
a přestával právě na takovém empirickém pojetí filosofie dějin.
V důvodech naznačené snahy výše zmiňovaných historiků tvořit
syntetické obrazy dějin je však oproti Troeltchovi velký rozdíl. Němec-
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kému mysliteli šlo kulturněsyntetickým vytvořením hodnotového ideálu
o překonání relativismu, kdežto čeští historikové spíše promýšleli vztah
výsledků empirické vědy a současného hodnotového směřování (idejí
národa, státu, demokratismu, svobody, humanity apod.), jež však za zrelativizované považováno nebylo. V argumentaci některých analyzovaných
historiků (J. Slavíka, J. Werstadta, K. Stloukala) se však občas objevuje
motiv, v němž v konečných důsledcích obviňují Gollovu školu z takového
relativizování, když se jim důsledky gollovské „vědy pro vědu“ zdají jako
nic neříkající k současnosti, nepodávající syntetizující náhledy a atomizující
obrazy minulosti. V tomto případě se mi však zdá, že šlo spíše o snahu
mladší generace historiků obhájit si vlastní vědecké a ideologické pozice,
a to i za cenu obvinění díla starších zástupců Gollovy školy z metodologické
zaostalosti a přílišného „l’art pour l’artismu“. Tomu podle mého nasvědčuje
nekonzistentnost některých těchto žalobců, zejména J. Werstadta a J. Slavíka, kteří zároveň vyčítali Gollovi a Pekařovi, že je jejich vědecká práce
vedena konzervatismem a konzervativními hodnotami, jež „vyznávají“.
V tomto případě jde ovšem o hlubší a principiálnější problém, neboť
je nápadné, že se o Troeltschovy filosoficko-dějinné myšlenky aktivně
zajímali (vedle pouze „referujících“ J. Šusty a J. Glücklicha) zejména ti
historikové, které lze zařadit do ideálního typu evangelicko-pokrokářského proudu českého dějepisectví (tj. J. Werstadta, J. Slavíka, J. Popelovou,
F. Bauera a s určitými výhradami také K. Stloukala),106 kdežto jediného
J. Pekaře vnímáme jako zástupce linie katolicko-konzervativní.107 Oproti
Pekařovi byly tyto osobnosti daleko mladší – věkově nejblíže byl Pekařovi
o 15 let mladší Slavík a nejdále o 34 let mladší Popelová – a nebyly jako
„rakouský občan“ Pekař tolik sžity s monarchií, když pro ně byla nepochybně přelomovým zážitkem první světová válka a vznik samostatného
státu. Podle mého se i v důsledku těchto společně prožitých dynamických
změn a mělčího zakořenění v monarchii projevuje u této generace velmi
silná víra v možnosti aktivního tvoření budoucnosti, která byla v posledku
přenášena také do jejího pojetí úkolů historika (či filosofa dějin) a do jejích koncepcí. Právě u Bauera, Popelové, Stloukala, Slavíka a koneckonců
i Werstadta se projevuje výrazná podobnost s Troeltschem v jejich oceňování
106 Také J. Horský shledal zejména v otázce významu historického procesu podobnosti
mezi Troeltschem a představiteli české historiografie či historického myšlení, kteří jsou všichni
zařaditelní do tohoto proudu. Srov. pozn. č. 25 v této studii.
107 Ideální typ evangelicko-pokrokářského proudu podle M. Havelky přistupoval k výkladu
českých dějin s koncepty ideje humanity, sociální spravedlnosti a demokracie a za nosné
epochy považoval českou reformaci a národní obrození. Proud katolicko-konzervativní zdůrazňoval dějinné působení šlechty a katolicismu, kladl důraz na svébytnou hodnotu historicky
vzniklých institucí a jako rozhodující epochy českých dějin vnímal dobu Karla IV. a baroko.
H a v e l k a , Miloš: „Smysl“, „pojetí“ a „kritiky dějin“; historická „identita“ a historické „legitimizace“ (1938–1989). In: Spor o smysl českých dějin 2. 1938–1989. Posuny a akcenty
české otázky. Ed. M. Havelka. Praha 2006, s. 39; t ý ž : Poznání – paměť – identita a několik
obecnějších úvah. DTK 4, 2007, s. 265, pozn. 16.
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hodnototvornosti historického vývoje a v přesvědčení, že určité světonázorové a kulturně-civilizační normy nutně nezanikají spolu s epochou, která
je stvořila. Toto pojetí umožňující „propojování“ přítomnosti s epochami
předchozími skrze hledání dějinných náběhů k současným hodnotám
a s tím spjaté určité přesvědčení o možném pokroku v hodnotovém vývoji
a jeho potenciálním přítomnostním usměrňování se dosti liší od pojetí Pekařova, který hodnoty tohoto rázu nechává diskontinuitně uzavřené ve své
epoše. Konečně není určitě náhoda, že některé troeltschovské motivy se
v historickém myšlení těchto mladších historiků dostávají do gravitačního
pole jejich interpretací a promýšlení Masarykovy filosofie českých dějin či
přímo Masaryka a jeho aktivismu v letech první světové války (u Werstadta,
Bauera a Popelové).
Samozřejmě, že také J. Pekař měl zájem o přítomnost a budoucnost,
avšak spíše ve svém důrazu na přetrvávání osvědčených a dějinami stabilizovaných společenských forem,108 přičemž byl nedůvěřivý vůči změnám
hrozícím tyto útvary zničit. V Pekařově případě se však jednalo spíše
o útvary politické, církevní či hospodářské, nikoli snad o ony kulturně-civilizační hodnoty; v možnost jejich přenosu napříč epochami či jejich
„zlepšování“ nevěřil. O zdrojích tohoto Pekařova konzervatismu bylo již
napsáno mnoho, avšak zdá se, že tento konzervatismus také nacházel vyústění a zároveň byl podporován tzv. historickým realismem, který M. Havelka spojuje s teoreticko-metodologickou orientací Gollovy školy,109 jež
svým realistickým („objektivním“) přístupem k minulosti bez vyvozování
nějakého propojení s přítomností podporovala konzervativní naladění nositele této metodologie, jehož vázala právě jen s minulostí. Pekař zkrátka
nepotřeboval složitější filosoficko-dějinné operace a mohl se spokojovat se
závěry své empirické filosofie dějin, neboť podporovaly jeho světový názor,
kladoucí důraz na přijímání a spočívání v tom, co k nám přichází z dějin,
a nikoli na jeho překonávání. Pekařovu pozici za první republiky lze snad
také považovat za českou obdobu dobové kulturní kritiky (Kulturkritik),
která ve svém pojímání vztahu mezi minulostí, přítomností a budoucností
zdůrazňovala hodnoty konzervativní a nutnost přetrvávání stabilizovaných
kulturních forem a sociálních institucí, přičemž se vyznačovala daleko
menší mírou soudobého tvořivého aktivismu než to, co M. Havelka spojuje
s tzv. sociologií vědění, jež rozvažovala vztahy mezi minulostí, přítomností
a budoucností daleko aktivněji, a to právě v zájmu tvoření budoucnosti.110
Sice samozřejmě nelze o Werstadtovi, Slavíkovi, Popelové, Bauerovi
a Stloukalovi hovořit jako o zástupcích sociologie vědění a postačí jejich
108 T ý ž : Josef Pekař, s. 241.
109 T ý ž : Český konzervatismus a konzervativní intelektuálové v první polovině 20. století.
In: Ideje – dějiny – společnost. Studie k historické sociologii vědění. Ed. M. Havelka. Brno
2010, s. 270–271.
110 T ý ž : Heroická doba historické sociologie. In: tamtéž, s. 43–44.
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zařazení do evangelicko-pokrokářské větve české historiografie, přičemž
je nutno zdůraznit, že právě jejich světový názor či určité „pokrokářství“,
vidící oporu spíše ve změnách a možnostech určitého zlepšování společnosti
(v tvoření nového a překonávání starého), nepochybně vedly i k dynamizaci
jejich vnímání dějin a cenění oné hodnototvornosti historického vývoje, tedy
v konečném důsledku obecněji k hledání určitého pokroku v dějinách a tomu
odpovídajících vědeckých a (zejména) filosoficko-dějinných nástrojů. Tito
oproti Pekařovi daleko mladší historikové si již nemohli či nechtěli vystačit
s jím zastupovaným stylem vědecké práce a ani s hodnotami, na kterých
byla tato věda založena a jež zpětně podporovala – odtud také pramenila
poměrně silná recepce díla (protestanta) Ernsta Troeltsche českými historiky zejména z oné evangelicko-pokrokářské linie české historické vědy.
Das Echo der philosophisch-historischen Gedanken Ernst
Troeltschs in der tschechischen Geschichtsschreibung
der ersten Republik
In der tschechischen Historiographie der Zwischenkriegszeit herrschte ein breites Wissen
über das Werk Ernst Troeltschs, wenngleich die tschechischen Historiker bei der Rezeption
seiner Gedanken sehr eklektisch vorgingen. Im Unterschied zu Troeltsch beschäftigten sie sich
kaum mit dem historischen Relativismus, zumal dieses Problem im tschechischen Milieu keine
derart tiefen Wurzeln schlug und nicht – wie in Deutschland – durch eine Desillusionierung
angesichts der Niederlage im Ersten Weltkrieg Unterstützung fand. Ähnlichkeiten jedoch
lassen sich im gemeinsamen Bemühen, synthetische Abbilder der Geschichte zu schaffen,
finden, die eine breitere zeitgenössische gesellschaftliche und kulturelle Orientierung bieten
könnten und das Potential besäßen, diese gleichzeitig zu beeinflussen, was viele tschechische Historiker zu einem Nachdenken über das Verhältnis der Geschichtswissenschaft zur
Geschichtsphilosophie und häufig zu einer „Ausleihe“ einiger Thesen Troeltschs führte. Es
handelte sich insbesondere um Historiker aus der sog. evangelisch-fortschrittlichen Linie
innerhalb der tschechischen Historiographie (J. Werstadt, J. Slavík, J. Popelová, F. Bauer
und K. Stloukal), die mit Troeltsch auch die Überzeugung von einer gewissen Kumulierung
und progressiven Entwicklung kulturell-zivilisatorischer Werte in der Geschichte und deren
möglicher Ausrichtung teilten. Damit unterschieden sie sich von J. Pekař als Repräsentant der
katholisch-konservativen Strömung, der sich vom Untergang derartiger Werte zusammen mit
der Epoche, die diese schuf, überzeugt zeigte, und der eine nicht auf sicherer empirischer Basis
operierende Geschichtsphilosophie ablehnte – und dabei praktisch Geschichtsphilosophie
und Geschichtswissenschaft gleichsetzte. Die Gründe für die Differenzen zwischen diesen
Konzeptionen lassen sich in der unterschiedlichen Weltanschauung und dem historischen
Denken ihrer Träger beobachten. Pekař als ältester von ihnen und als am stärksten mit der
Habsburgermonarchie verbundener Autor betonte eher die konservativen Werte und das
Fortdauern historisch stabilisierender Kulturformen, wobei er Veränderungen misstraute.
Die übrigen Repräsentanten waren weitaus jünger und lockerer in der Monarchie verwurzelt,
ein großes Generationenerlebnis stellten für sie der Erste Weltkrieg und die Gründung der
selbständigen Tschechoslowakei dar. Ihr historisches Denken erwies sich daher als weitaus
dynamischerer, sie zeigten sich überzeugt von einem möglichen (wertemäßigen) Fortschritt
in der Geschichte und den Möglichkeiten der aktiven Gestaltung der Zukunft. Auch aus
diesem Grunde näherte sich ihre Troeltsch-Interpretation häufig Masaryks Philosophie der
tschechischen Geschichte und seines Aktivismus in den Jahren des Krieges.
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Nad počátky břevnovského kláštera

Celé generace českých historiků považovaly za nejstarší z klášterů
v zemi benediktinský Břevnov, zakladatelské dílo druhého pražského biskupa Vojtěcha a tehdy vládnoucího přemyslovského knížete, totiž Boleslava II.
Nedávno přišel Petr Kubín, který se věnuje starším církevním dějinám
a především kultu světců, s odlišným názorem, že totiž břevnovský klášter
nevznikl zásluhou sv. Vojtěcha, ale byl založen až po Břetislavově vpádu
do Polska (1038 nebo 1039), odkud byly převezeny ostatky uvedeného
světce, jehož jméno se pak začalo užívat v titulu klášterního kostela. Podání
o svatovojtěšském založení pak nemá být svědectvím o tradici, nýbrž cílevědomou falzifikační snahou konventu někdy z počátku 13. století spojit
počátky svého domu s postavou tehdy již významného světce. Kubín argumentuje velmi pozdě zachyceným podáním o počátcích kláštera v kronice
Přibíka Pulkavy a faktickou padělaností či přímo falešností dvou pramenů,
papežské listiny a aktového záznamu, s datem 993. Kubínovy názory kritizuje v našem diskusním bloku nejdříve D. Kalhous, který upozorňuje,
že existují dobré důvody přesvědčivě vyložené především J. Pražákem,
že obě písemnosti měly pravou předlohu. U papežského privilegia by
benediktini stěží dokázali na počátku 13. století uvést některé skutečnosti
týkající se zvyklostí papežské kanceláře, jež zanikly zpravidla již v 11. století.
V případě aktového záznamu se jménem knížete Boleslava II. zase mohou
údaje o majetkovém vybavení odpovídat nejstarší vrstvě dispozicí. Kalhous
proto nenachází žádný důvod ke vzniku takového zfalšovaného záznamu.
Již D. Třeštík u nás prosazoval podle J. Frieda Notkerovo autorství
tzv. Canapariovy legendy, přičemž se podivoval, že ani jeden z legendistů
založení kláštera Vojtěchem neuvedl. Bez ohledu na to, že zdaleka ne
všichni odborníci autorství legendy lutyšskému biskupu Notkerovi přiznali, upozorňuje druhý diskutující, J. Šrámek, u dalšího z autorů, totiž
kronikáře Kosmy, který o založení také mlčí, že jej vnitřní poměry české
církve až překvapivě příliš nezajímaly. O vazbě Břevnova a biskupa Vojtěcha nakonec ani nemusel vědět. Podobně legendisté měli jiné autorské
záměry a založení kláštera s knížecí pomocí pro ně nemuselo být zajímavým či podstatným. Šrámek se také ptá, na základě čeho by břevnovská
falza ve 13. století vznikla. Jen na základě orálního podání? U papežského
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privilegia upozorňuje, že Kubín vybírá poněkud účelově argumentaci
J. Žemličky, který nicméně předpokládá, že jde o písemnost zpadělanou,
nikoli z gruntu falešnou. Autor dále přiznává některým Kubínovým pohledům inspirativní momenty, sám kupř. pochybuje o skutečné zakladatelské
roli Vojtěchově, má jej spíše za jakéhosi inspirátora založení. Celkově však
názory o pozdním založení Břevnova odmítá.
Jistě, kolem počátků břevnovského kláštera lze nalézt hned několik
nepříliš jasných míst, nicméně Kubínem spíše jen nahozená a nepříliš důkladně vyargumentovaná hypotéza nabízí hned další otázky. Pokud by byl
Břevnov založen až na počátku 40. let 11. století, který pak by vlastně byl
první český klášter? U Ostrova nejsou okolnosti počátků také příliš zřejmé
a setkáváme se zde s úplnou absencí pramenů nejstarší vrstvy. Byla by to
tedy Sázava? Slovanská Sázava jako první český klášter by ale zcela měnila
náš pohled na nejstarší církevní dějiny a nepochybně by posilovala možnou
roli staroslověnské kultury i liturgie. Za Kubínovým názorem se tak skrývá
svým způsobem rozbuška pro destrukci poměrně konzistentních názorů
o počátcích křesťanství v Čechách.
(jl)
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David Kalhous
K otázce počátků břevnovského kláštera*

Není to dlouho, co Petr Kubín rozvířil vody české medievistiky snahou
oživit debatu o autenticitě Kristiánovy legendy.1 K této polemice se záhy
přidaly další drobnější studie, v nichž se autor kriticky vyjadřoval k některým jiným, často obecně uznávaným řešením problémů, jež byly převážně
spojeny s kulty světců spjatých s prostředím přemyslovského knížectví.2
Sympatická snaha nepodlehnout tradovaným řešením snad vždy nenarazila
na souhlas, nicméně je třeba autorovi přiznat, že alespoň vybídla čtenáře
k novému promýšlení zdánlivě uzavřených otázek.
K podobně kriticky laděným příspěvkům se řadí i jedna z jeho posledních prací, jež zpochybňuje jak dobu založení břevnovského kláštera, tak
osoby, jež byly s touto fundací spjaty. Kubín se ve své argumentaci vcelku
právem dovolává zejména dvou nezpochybnitelných skutečností – jednak
založení kláštera sv. Vojtěchem nezmiňují jeho současníci-legendisté, ačkoli
by tak podle autora učinit měli;3 jednak jsou doklady, které světce s tímto klášterem a jeho založením spojují, pozdní buď dobou svého vzniku
(Pulkava, břevnovská tradice), nebo svým dochováním (dvě údajné listiny
z konce 10. století).
Lze jenom souhlasit s tím, že historiografická tradice zachycující
počátky kláštera je bezpochyby pozdní. První redakce Přibíkovy kroniky
vznikla až v první půli 14. století.4 Rovněž břevnovská tradice došla své
písemné fixace až někdy v půli 13. století,5 přičemž víme, že právě 13. století
*
Text vznikl s podporou grantového projektu Magnae moraviae Fontes Historici N. S. I
(GA ČR P405/12/0625).
1
Naposledy K u b í n , Petr: Odpověď na repliku Davida Kalhouse o Kristiánovi.
ČMM 128, 2009, s. 171–175. K tomu K a l h o u s , David: K historické metodě aneb nad
pravostí Kristiánovy legendy. ČMM 128, 2009, s. 177–183.
2
Souhrnně K u b í n , Petr: Sedm přemyslovských kultů. (Opera Facultatis theologicae
catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 12). Praha 2011.
3
K u b í n , Petr: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch? In: Ora et labora.
Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu. Red. R. Lomičková – M. Jarošová.
(Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia
artium 15). Praha 2013, s. 27–40, zde s. 28: „Když si uvědomíme, že Vita prior i Vita altera jsou
především hagiografie, jejichž hlavním smyslem byla oslava světce, lze si stěží představit, že by její
autoři opomněli zmínit tak bohulibý čin, jakým bylo založení kláštera.“
4
Tamtéž, s. 28.
5
Tamtéž, s. 29. Srov. B l á h o v á , Marie: Historia fundationis monasterii Brevnoviensis.
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se v dějinách Břevnova kryje se vznikem celé řady listinných falz.6 Je tedy
nepochybné, že se tyto dva diskursy, jež vnímáme obvykle jako oddělené,
historiografický a diplomatický, bezpochyby ovlivňovaly, neboť i listiny
nabízely určitý pohled na minulost kláštera, zatímco jistý obraz minulosti
kláštera naopak legitimizoval jeho majetkové nároky a další práva. Spojení
počátků kláštera s osudy významného světce evropského formátu by pak
bylo takřka učebnicovým dokladem podobného postupu. Kubín rovněž
upozorňuje na to, že nejstarší doklady klášterních staveb historikové umění i archeologové spojují až s polovinou 11. století.7 Konečně připomíná
problémy s identifikací údajného prvního břevnovského opata Anastázia.8
Důležitou roli v Kubínově argumentaci opět hraje mlčení bezpečně
soudobých pramenů, nejstarších vojtěšských legend. Autor zároveň upozorňuje s odvoláním na legendu o Vintířovi, že by nebylo obvyklé, pokud by
legendisté opomněli ocenit světcovy zásluhy i prostřednictvím doložení jeho
fundátorských aktivit. Otázka by si ovšem jistě zasloužila hlubší studium.
Zde bych si však dovolil odkázat alespoň na vzájemná srovnání václavských,
vojtěšských a cyrilometodějských legend, jež jsou převážně považovány
za soudobá svědectví, přesto se důrazem své výpovědi i informacemi, jež
nám zprostředkují, navzájem velmi liší. V cyrilometodějských legendách
nenarazíme na postavu papeže Jana VIII., přestože bychom setkání s ním
čekali. Srovnáme-li Život Konstantinův-Cyrilův a Život Metodějův, zjistíme
rovněž podstatné odchylky v množství informací, jejich uspořádání i výběru, ačkoli se bádání shoduje na tom, že vznikly v podobném okruhu lidí
a nedlouho po sobě.9 Podobně václavské legendy vypravují každá zcela
odlišný příběh a fundace svatovítského kostela, jež je tak drahá autorovi
Crescente fide a všem dalším, kteří jeho text užívali, zajímá jen okrajově
jiného soudobého anonyma, který sepsal První staroslověnskou legendu
a jenž tomuto ústřednímu motivu předchozích textů věnuje pouhou větu.10
Konečně se od sebe liší i nedlouho po sobě sepsané legendy svatovojtěšské,
z nichž první představuje Vojtěcha-mnicha, zatímco druhá buduje obraz
In: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení
v českých dějinách. Edd. M. Bláhová – I. Hlaváček. Praha 1993, s. 147–162.
6
K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 29–31.
7
Tamtéž, s. 31–32.
8
Tamtéž, s. 33–34.
9
K a l h o u s , David: Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of
Early Přemyslid Bohemia. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450,
19). Leiden – Boston 2012, s. 193–208; B e t t i , Maddalena: The Making of Christian
Moravia (858–882). Papal Power and Political Reality. (East Central and Eastern Europe in
the Middle Ages, 450–1450, 24). Leiden – Boston 2013, s. 72–104.
10
K a l h o u s , D.: Anatomy, s. 237–262; Passio s. Vencezlai incipiens verbis Crescente
fide christiana. Recensio bavarica. Ed. J. Emler. In: FRB I. Pragae 1873, s. 183–190; První
staroslověnská legenda o sv. Václavu. Text Vostokovský. Ed. N. J. Seberjanskij. In: Sborník
staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. Red. J. Vajs. Praha 1929,
s. 14–20.
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Vojtěcha-misionáře, přičemž obě berou za svůj obraz biskupa,11 který
upřímně bojuje za zlepšení stavu své diecéze, avšak troskotá, aby se vydal
za svým osudem, ať již jej autor viděl ve zdech kláštera, nebo v pohanské
zemi. Zejména Brunonova legenda rovněž nabízí poměrně temný obraz
Přemyslovců, do něhož by společné založení kláštera příliš nezapadalo.
Naopak se obě legendy hodí do doby, kdy již jejich autoři dohlédli konce
Vojtěchova života a jeho závěrečné roztržky s vlastní diecézí, přičemž pod
tímto zorným úhlem nahlíželi celý Vojtěchův předchozí život.12 To, že se
o založení Břevnova nezmiňuje ani Kosmas, nikterak nepřekvapuje, uvážíme-li, kolik prostoru věnoval těmto záležitostem.13 Ostatně argumentovat
nutností zmínit určitou informaci je vždy nanejvýš sporné a jistě by od autora vyžadovalo shromáždění podstatně obsáhlejšího korpusu dokladů, které
by navíc přihlížely ke specifikům jednotlivých textů. V opačném případě je
to maximálně určité podotknutí, které může sloužit jako podnět k dalšímu
výzkumu a jež stojí na premise, že zakladatelem kláštera byl sv. Vojtěch –
to tak ale vůbec být nemusí, jak ukazuje J. Šrámek.
Nabízí se i další důvod, proč oba autoři vojtěšských legend mohli pomlčet o založení Břevnova: ani jeden z nich zřejmě nebyl s Břevnovem nijak
spojen a Vojtěchova vazba k nově založenému klášteru jim mohla být zcela
lhostejná. Vita Guntheri eremitae pochopitelně zmiňuje fundační aktivity
Vintířovy,14 avšak my stále nevíme, kde její text vznikl a proč. K otázce se
za posledních 150 let vyslovila celá řada historiků, kteří ovšem původ a stáří
textu na základě jeho obsahu spíše odhadovali. Dosud se všichni shodují
na tom, že autor tohoto anonymního spisu hledal inspiraci ve Wolfherově
Vita Godehardi; jeho vznik je pak kladen na sklonek 11. i do poloviny
13. století do Rinchnachu nebo do Břevnova.15 Rinchnašský původ díla by
ovšem dobře vysvětloval, proč se autor legendy tak obsáhle věnoval právě
Vintířově fundaci, Rinchnachu. Ostatně stejně je tomu i v dalších podobných textech, např. v souboru pramenů, jež vznikly na Sázavě ve druhé
polovině 12. a ve 13. století – i zde je vylíčení života světce-zakladatele
záminkou k založení paměti klášterní komunity, a to prostřednictvím sdílení
postavy ideálního opata, který zároveň hájí majetek i práva kláštera a svých

11
L o t t e r , Friedrich: Das Bild des hl. Adalbert in der römischen und der sächsischen Vita.
In: Adalbert von Prag – Brückenbauer zwischen dem Osten und Westen. Red. H. H. Heinrix.
(Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld 4). Baden-Baden 1997, s. 77–107.
12
K a l h o u s , David: Svědectví z první ruky? Nad „pramennou hodnotou“ nejstarších
vojtěšských legend. Historia Slavorum Occidentalis 2, 2012, s. 37–58.
13
Ke vztahu Kosmy ke klášterům systematicky Š r á m e k , Josef: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu. Kosmův vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho
Kroniky Čechů. In: Mladá historie. Ed. J. Stejskal. Olomouc 2008, s. 117–138.
14
Vita Guntheri eremitae. Ed. G. H. Pertz. MGH SS 11. Hannoverae 1854, kap. 6, s. 277–278.
15
Srov. K u b í n , P.: Sedm přemyslovských kultů, s. 208, kde je v pozn. 54 pečlivě
vypočtena starší literatura.
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mnichů. V dílech tohoto typu stojí na počátku instituce, nikoli světec.16 Tak
tomu ale ve vojtěšských legendách není.
Nejzávažnější jsou však bezesporu autorovy námitky proti pramenům,
které „mluví“ a zároveň se hlásí do Vojtěchovy doby. Jedná se o listinu
a aktový záznam, jež samy sebe datují do r. 993. Oba prameny jsou však
dochovány až prostřednictvím konfirmací z počátku 13. století. Věnujme
se nejprve listině papeže Jana XV., dochované v konfirmaci Přemysla
Otakara I. z r. 1224, již naposledy analyzoval ve své příkladné studii Josef
Žemlička. Ten sice zpochybnil další ustanovení papežského privilegia jako
ahistorická, avšak stále byl ochoten považovat jej za pravé a respektovat
některá jeho tvrzení.17 Podle Petra Kubína však „takto obecné zdůvodnění
pravosti ale sotva může zachránit věrohodnost listiny, která obsahuje četné textové nesrovnalosti a která se dochovala až na pergamenu o více než dvě stě let
mladším, než byl údajný papyrový originál. Zvlášť když uvážíme, jak zběhlý
byl Břevnov ve 13. století ve výrobě falz, uprostřed nichž by zrovna papežská
listina byla jedinou výjimkou.“  18 Takto předloženo jeví se Kubínovo vyjádření jako nanejvýše opatrné a kritické, avšak je tomu skutečně tak? Autor
například tvrdí, že břevnovští mniši té doby byli „zběhlí ve výrobě falz“.
Má jistě pravdu v tom, že třináctému století Břevnov vděčí za celou řadu
diplomatických podvrhů. Zběhlost v něčem však značí určitou obratnost,
nicméně tyto listiny začaly vyvolávat podezření již poměrně záhy. Kromě
toho lze předložit i pozitivní argumenty ve prospěch existence nějaké starší
pravé předlohy. Není jistě pochyb o tom, že v současné podobě je listina
notně zpadělaná a že většina práv, výhod a příjmů buď nebyla udělena
vůbec (různá opatská privilegia), nebo byla udělena v jiné podobě („desátky“). Ovšem intitulace je bezpochyby soudobá, stejně jako se na konec
listiny hodí datační formule – ostatně i Harald Zimermann, jenž listinu
považuje za falzum, zmiňuje, že scriniář Štěpán se objevuje v celé řadě
dalších listin Jana XV.19 To, že nevíme nic o tehdejším papežově pobytu
v Rieti, či fakt, že neznáme biskupa Dominica, jak namítá Zimermann, při
neúplnosti našich znalostí o této době příliš nepřekvapuje. Protože není
pravděpodobné, že by břevnovští mniši ve 13. století podnikali rozsáhlý
diplomatický průzkum ve vatikánských archivech, aby tyto informace zjistili
16
K odlišným legitimizačním strategiím prostřednictvím děl výtvarného umění, tradičních
knih, respektive kombinací různých postupů viz např. S a u e r , Christiane: Fundatio und
Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild 1100 bis 1350. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 109). Göttingen 1993.
17
Ž e m l i č k a , Josef: K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově
(31. V. 993). In: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Edd. M. Bláhová – I. Hlaváček. Praha 1993, s. 25–39;
CDB I, č. 38, s. 43–46; CDB II, č. 259, s. 248–251. Srov. Die Papsturkunden, 896–1046, I. Ed.
H. Zimmermann. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Denkschriften
174). Wien 1988, č. 317, s. 618–620.
18
K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 30.
19
Die Papsturkunden I, č. 317, s. 619–620; srov. tamtéž, č. 316, s. 618.
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(je obecně známo, že středověká falza starších kusů jsou od pravých listin
pro nedostatek znalostí o diplomatice dané doby snadno rozeznatelná),
musíme předpokládat, že základem falza insertu byla sice zvetšelá, avšak
pravá listina Jana XV. Tento závěr podporuje i skutečnost, že konfirmace
uvádí původní psací látku papežské listiny, papyrus, jenž vyšel z užívání
v první polovině 11. století.20 Opět není pravděpodobné, že by břevnovští
mniši 13. století znali tuto skutečnost, aniž by sami nějakou papežskou
listinou disponovali.
Údajná listina či spíše zakládací akt Boleslava II., jež se hlásí rovněž
k r. 993, se dochovala jednak jako údajný originál, jednak jako insert
v konfirmaci Přemysla Otakara II., psané příbuznou rukou poloviny 13. století.21 Petr Kubín ji hodnotí takto: „Abychom mohli dát Pražákovi za pravdu,
že listina [Boleslava II.] má věrohodné jádro, muselo by se nejdříve dokázat, že
předpokládaný pamětní záznam vskutku existoval. To ovšem nelze nijak doložit,
což znamená, že Pražákova teze k záchraně pravosti obsahu listiny nestačí.“  22
Kubín tedy automaticky předpokládá, že i obsah inzerovaného aktu je
falešný, a že tíže důkazu spočívá nikoli na tom, kdo nevěří v pravdivost
zde obsažených informací, avšak na tom, kdo v ně věří. Pomiňme, že to
z principu není možné, a zastavme se podrobněji u argumentů Jiřího Pražáka, které Petr Kubín dále nikterak nekomentuje, ani nevyvrací. Jedná se
zejména o několik diskrepancí mezi různými verzemi této listiny, případně
mezi jeho aktuálním stavem a obsahem. Přestože konfirmace i raně novověký inventář hovoří o Boleslavově aktu jako o prastarém a špatně čitelném,
dochovaný text je naopak čitelný velmi dobře, jak upozornil J. Pražák.23
Ten rovněž dále poukázal na to, že zdánlivě shodné texty se od sebe
dosti liší a že znění insertu potvrzuje i konfirmace Karla IV. z r. 1351.24
Naopak, tvrdí Pražák, nenarazíme v insertu na statky, jež by klášter získal
například v první půli 13. století, přičemž listina obsahuje různá ustanovení,
která již byla v polovině 13. století archaická.25 Konečně autor upozorňuje
na přivěšenou jednostrannou pečeť. Zatímco způsob jejího připevnění
k listině byl spíše moderní, samotná podoba pečeti (jednostranná pečeť)
sice neukazuje na sklonek 10. století, avšak rozhodně ukazuje na období,
20
Srov. CDB II, č. 259, s. 249: „Et quia idem privilegium, ut mos fuit hominum temporis illius,
in carta iuncea sive scirpea scriptum erat et in parte magna vetustate nimia iam consumptum...“
21
CDB I, č. 375, s. 347–350; P r a ž á k , Jiří: Privilegium pervetustum Boleslai. In: Milénium břevnovského kláštera, s. 13–24. Srov. Š e b á n e k , Jindřich – D u š k o v á ,
Sáša: Studie k českému diplomatáři I. K otázce břevnovských fals. Sborník prací filozofické fakulty
brněnské univerzity (dále SPFFBU) 2, 1953, č. 2–4 (Zdeňku Nejedlému k 75. narozeninám),
s. 261–285.
22
K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 30.
23
P r a ž á k , J.: Privilegium, s. 16–17.
24
Tamtéž, s. 17.
25
Tamtéž, s. 18; G r a u s , František: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I. Praha 1953, s. 313, pozn. 63, upozorňuje na desátek ze zajatců; obecně F i a l a ,
Zdeněk: K otázce funkce našich listin do konce 12. století. SPFFBU C 7, 1960, s. 7.
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kdy se na území českých zemí pečeti teprve začínaly užívat. Také forma
připevnění je dokladem snah průběžně přizpůsobovat starý akt měnícím se
požadavkům doby na ověření dokumentů.26 K Pražákem nashromážděným
indiciím nutno připočíst i svědectví zlomku břevnovského klášterního inventáře z konce 14. století, jenž se zmiňuje dokonce o 11 listinách českých
vévodů.27 Je přitom málo pravděpodobné, že by břevnovští mniši padělali
i dokumenty pro interno.
Sečteme-li shromážděné argumenty Josefa Žemličky a Jiřího Pražáka,
bude se nám starobylost uvedených listin, respektive jejich předloh, jevit
jako dosti pravděpodobná. Už skutečnost, že listiny obsahují jména osob,
které skutečně mohly v uvedeném roce žít, prokazuje existenci nějakých
starších dokladů, neboť ve středověku se falzátoři obvykle nezabývali
hlubšími analýzami historických pramenů, díky nimž by dosáhli podobné shody. Nelze samozřejmě vyloučit, že sv. Vojtěch byl do těchto listin
připsán ve snaze dále posílit postavení kláštera zdůrazněním jeho vazby
na významného světce. Nicméně s ohledem na jeho postavení diecézního
biskupa mi připadá pravděpodobnější, že byl do založení nového kláštera
rovněž nějakým způsobem zapojen. Že se o tom legendy nezmiňují, bych
přičetl autorskému záměru anonyma i Brunona z Querfurtu, kteří – zejména
pak Bruno – nebyli Přemyslovcům příznivě nakloněni.
Neexistence pozůstatků starších staveb, tedy staveb z doby před
r. 1050, mnoho nedokazuje. Jak mnohokrát připomenul Petr Sommer, většina klášterů bývala zprvu zbudována nikoli z kamene, nýbrž jako dřevěná
provizória, jejichž stopy lze archeologicky jen obtížně odhalit.
Proč klášter v polovině 11. století již upřednostňoval spojení se
sv. Benediktem a sv. Vojtěchem,28 to vlastně zodpověděl sám Petr Kubín:
Zatímco v době založení kláštera byl Vojtěch pražským biskupem, za vlády opata Menharta již patřil mezi přední soudobé světce. Jednalo se tedy
o snahu posílit vazbu na populárního a ve své době velmi významného
světce za situace, kdy byla vazba na sv. Alexia a Bonifáce nejasná. (Pomíjím
zde fakt, že doklady, jež autor uvádí, nemusí zachycovat úplné zasvěcení
kláštera, avšak mohly být zapsány s cílem vyzdvihnout ty světce, kteří byli
pro Břevnov v daném okamžiku důležití.)
Kubínovu snahu identifikovat Anastázia lze pominout29 – v posledních
sto letech bylo podniknuto mnoho pokusů rozeznat (anebo ztotožnit)
Anastázia, Radlu a Astrika. Nic nás ovšem nenutí vidět ve stejnojmenném
břevnovském opatovi osobu zmiňovanou počátkem 11. století v různých
26
P r a ž á k , J.: Privilegium, s. 20–21.
27
Zlomek inventáře kláštera Břevnovského z let 1390–1394. Ed. J. Truhlář. Věstník Královské
české společnosti nauk, třída filos.-histor.-jazykozpytná, roč. 1888. Praha 1889, s. 284: „Item
cisticula cum litteris 11 dominorum ducum, ex quibus due sunt in papiro.“
28
K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 32 s odkazem na CDB I,
č. 38, s. 44.
29
Tamtéž, s. 33–34.
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funkcích a hodnostech v Uhrách.30 Zároveň tomu však ani chronologie
založená na dostupných zprávách nejstarších pramenů nebrání – jako
břevnovský opat je Anastázius dosvědčen k r. 993, jako opata v Międzyrzecze (?) jej prameny dokládají ke 4. dubnu 100131 a o šest let později je
k 1. listopadu uváděn jako „uherský arcibiskup“.32
Jak jsme mohli vidět, sotva můžeme hovořit o nějakých bezvadných
dokladech, jež by bezpečně a nezpochybnitelně potvrzovaly závěry Kubínovy studie a vůbec celého staršího bádání. Ovšem tak je tomu v případě
starších dějin jenom málokdy. Paradoxně jen důvěra k údajům, jež nemáme
jak zpochybnit, tvoří spolu s opravdu rozsáhlým a systematickým využitím
komparativní metody nutné premisy jakékoli další badatelské práce.

30
Po mém soudu nejpřesvědčivěji o tomto problému pojednal G y ö r f f y , Györgi: Zu
den Anfängen der ungarischen Kirchenorganisation auf Grund neuer quellenkritischer Ergebnisse.
Archivum Historiae Pontificiae 8, 1969, s. 79–109, zde s. 80–94.
31
Diplomata Ottonis III. Ed. T. von Sickel. MGH DD 2. 2. Hannoverae 1893, č. 396, s. 828:
„Anastasius abbas monasterii sancte Marie Sclavanensis provincie.“
32
Diplomata Heinrici II. Ed. H. von Bresslau. MGH DD 3. Hannoverae 1903, č. 143, s. 172:
„Anastasius Ungrorum arciepiscopus subscripsi et interfui.“ Viz též Dedicatio ecclesiae S. Petri
Babenbergensis. In: Epistolae Bambergenses 3. Monumenta Bambergensia. Bibliotheca rerum
Germanicarum 5. Ed. P. Jaffé. Berolini 1869, s. 479–481, kde je již uváděn jako Astrik.
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Josef Šrámek
Co (ne)víme o raně středověkých dějinách
břevnovského kláštera – a jak s tím naložit?∗

Je až banální konstatovat, že počátky nejstarších českých a moravských
klášterů tonou v obtížně prostupné mlze tajemství. Přesto jsou však historici
těmito počátky jakoby fascinováni a neúnavně se snaží tuto roušku mlčení
pramenů poodhrnout. Nejstarší české benediktinské opatství (alespoň dle
tradice, jak dále uvidíme) není výjimkou. Ne že by to bylo překvapení.
V dějinách břevnovského kláštera je celá řada temných či sporných míst,
počínaje prvními představenými tohoto bezpochyby významného kláštera, vlastně těžko postihnutelný je i vývoj kláštera až do druhé poloviny
11. století, ne-li dokonce na práh 13. století.1 Až relativně nedávno bylo
například přesvědčivě dokázáno, že klášter nebyl fundován takříkajíc nadvakrát,2 dlouho se přemítalo o spojení mezi záhadnou postavou Kosmova
Strachkvase, ztotožňovaného dále s legendistou Kristiánem, a břevnovským
klášterem,3 do Břevnova byl také kladen původ tzv. Pěti svatých bratří,
kteří zahynuli na počátku 11. století v Polsku.4 Vědomí bouřlivých poměrů
v českých zemích spolu s tradicí svatovojtěšské fundace vedlo dokonce
k úvahám, zda Břevnov po roce 997 nezanikl či zda se alespoň nepotácel
na hraně propasti své existence, také nejsme s to postihnout, jakou měrou
∗
Stať vznikla v rámci projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě
800–1300, podpořeného Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
Ministerstva kultury ČR (DF11P01OVV007).
1
Sumarizuje Š r á m e k , Josef: Lesk a bída benediktinského mnišství v raně středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993–1200. Historica Olomucensia 35, 2009.
Sborník prací historických 23, s. 21–39.
2
T u r e k , Rudolf: Otázka prvého sídla břevnovského konventu. In: Milénium Břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách.
Edd. I. Hlaváček – M. Bláhová. Praha 1993, s. 9–12; S l á m a , Jiří: O údajném svatovojtěšském
založení kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce. Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 7–14.
3
Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Ed. O. Králík. Praha 1969, s. 20; Kristiánova
legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Ed. J. Ludvíkovský. Praha
1978, s. 133; P r o f a n t o v á , Naďa: Kněžna Ludmila. Vládkyně a světice, zakladatelka
rodu. Praha 1996, s. 11–13; T ř e š t í k , Dušan: Přemyslovec Kristián. Archeologické
rozhledy 51, 1999, s. 602–613; Š r á m e k , Josef: Osobnost procházející dějinami: Stále
záhadný Kristián (mnich kláštera sv. Emmerama v Řezně nebo sv. Benedikta, Bonifacia a Alexia
v Břevnově?). Studia Theologica 1, 2008, s. 32–40.
4
S t e j s k a l , Jan: Řecké dědictví na Západě. Monasticismus, misie a střední Evropa
ve středověku. České Budějovice 2011, s. 81–93.
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Břevnov přispěl k budování klášterní sítě v přemyslovském knížectví,
a verifikovat tak pozdější klášterní tradici.5 Je rovněž obecně známo, že
poznání nejstarších dějin břevnovského kláštera zatěžuje relativně rozsáhlý
soubor listinných falz.6 Dějiny Břevnova tak jsou pro historiky vděčným
objektem zájmu.
Nejstarší dějiny břevnovského kláštera se nedávno staly předmětem
úvah i pro Petra Kubína,7 který již dříve vzbudil pozornost medievistické
obce svěžestí, ba neortodoxností svých pohledů na otázky církevních dějin
raného středověku, třebaže ne vždy se jeho myšlenky setkaly se souhlasem.8
A už z těchto řádků je zjevné, že ani jeho úvahy o počátcích břevnovského
benediktinského opatství neprojdou odborným fórem bez povšimnutí. Petr
Kubín vlastně navazuje na svůj letitý zájem, který představuje problematika
středověké hagiografie a kultu svatých, konkrétně pak zájem o osobnosti
sv. Vojtěcha a blahoslaveného Vintíře.9 Výchozím bodem úvah Petra Kubína
se stala otázka autorství tzv. Canapariovy svatovojtěšské legendy, kterou
před lety nastolil Johannes Fried10 a z českých historiků ji reflektoval hlavně
5
Výmluvným příkladem jsou např. počátky kláštera v Rajhradě, viz F r i e d r i c h ,
Gustav: O dvou nejstarších listinách kláštera rajhradského. In: Sborník prací historických k 60. narozeninám dvor. rady Prof. Dra Jaroslava Golla. Edd. J. Bidlo – G. Friedrich – K. Krofta.
Praha 1906, s. 72–80; J a n , Libor: Počátky benediktinů na Moravě a rajhradský klášter. In:
Ve stopách sv. Benedikta. Edd. L. Jan – P. Obšusta. Brno 2002, s. 19–27; Š r á m e k , Josef:
Na okraj počátků Břetislavovy fundace v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského
kláštera v 11.–13. století. In: Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Edd.
J. Hrdina – M. Maříková. (Documenta Pragensia. Supplementa II). Praha 2011, s. 45–73;
t ý ž : Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.–14. století. Vlastivědný věstník moravský (= VVM) 66, 2014, s. 43–60.
6
H r u b ý , Václav: Falsa Břevnovská. ČČH 26, 1920, s. 94–126; Š e b á n e k ,
Jindřich – D u š k o v á , Sáša: Studie k českému diplomatáři I. K otázce břevnovských fals.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= SPFFBU) 2, 1953, č. 2–4 (Zdeňku
Nejedlému k 75. narozeninám), s. 261–285; Š r á m e k , Josef: „Aby události neunikly
paměti“. Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2,
2009, s. 13–37; t ý ž : Břevnovská listinná falza a počátky osidlování Broumovska pohledem
současného dějepisectví. In: Růžička, Jeroným: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského.
Praha 2013, s. XXXIII–XLV.
7
K u b í n , Petr: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch? In: Ora et labora.
Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Edd. R. Lomičková – M. Jarošová.
Praha 2014, s. 27–40.
8
Namátkou K u b í n , Petr: Byla kanonizace sv. Prokopa pouhou fikcí? K otázce datování Vita s. Procopii Minor. In: Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra.
Edd. E. Krumpholc – J. Poláková – C. V. Pospíšil. Praha 2007, s. 222–230; a především
t ý ž : Znovu o Kristiána. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin
Josefa Žemličky. Edd. E. Doležalová – R. Šimůnek – D. Dvořáčková-Malá – A. Pořízka. Praha
2007, s. 63–72. Srov. K a l h o u s , David: Znovu o Kristiána: Replika. ČMM 126, 2007,
s. 411–417; K u b í n , Petr: Odpověď na repliku Davida Kalhouse o Kristiánovi. ČMM 128,
2009, s. 171–175; K a l h o u s , David: K historické metodě aneb Nad pravostí Kristiánovy
legendy. ČMM 128, 2009, s. 177–183.
9
K u b í n , Petr: Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis. Praha 2000; t ý ž :
Svatořečení biskupa Vojtěcha. In: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Ed. J. Dobosz. Poznań 2009, s. 99–103; t ý ž : Sedm přemyslovských kultů. Praha 2011; Legenda
o sv. Vintířovi / Vita s. Guntheri. Ed. P. Kubín. Praha 2014.
10
F r i e d , Johannes: Gnesen – Aachen –Rom. Beobachtungen zum älteren Adalbertslegen-
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Dušan Třeštík. Byl to právě Dušan Třeštík, který upozornil, že zmíněná
legenda překvapivě mlčí o tom, že by svatý biskup Vojtěch v Čechách založil klášter.11 Třeštík sice přislíbil, že se k tématu vrátí ve speciální práci,
to mu ale již nebylo dopřáno. Z výkladu ve zmiňované studii se ale zdá, že
on sám neviděl důvod, proč tradiční datum založení Břevnova na sklonku
10. století problematizovat.12 V jeho stopách se však nově vydal Petr Kubín,
který z Friedovy reinterpretace autorství tzv. Canapariovy legendy vyvodil
výrazně jiné závěry než Dušan Třeštík.13 Takže co vlastně víme nebo nevíme
o nejstarších dějinách břevnovského opatství?
Petru Kubínovi se jeví nepředstavitelným, že by o světcově podílu
na přivedení benediktinských mnichů do Čech nic nevěděl ani lutyšský
biskup Notker, jenž Vojtěcha osobně znal, ani Vojtěchův následovník Bruno z Querfurtu, který měl zase kontakty na Aventinu, odkud měl Vojtěch
do Čech mnichy Benediktovy řehole přivést.14 S tímto bodem se obsáhle
vyrovnává David Kalhous, jehož závěry mi nezbývá než podepsat.15 Podobným způsobem také Petr Kubín odkazuje na mlčení nejstarších českých
letopisců. Domnívám se však, že je ošemetné předpokládat, že středověký
autor musel mít o něco zájem nebo musel být o něčem informován, a tedy
o tom psát. Právě Kosmova kronika je vhodným příkladem. Na základě
podobných úvah, jaké předkládá Petr Kubín ve vztahu k dějinám břevnovského kláštera, byl už Kosmas „obviněn“ z toho, že záměrně zamlčoval
existenci slovanské kultury a liturgie v přemyslovském knížectví, přičemž
dnes se již o této otázce nesoudí takto příkře.16 A naopak bylo na jiných
den. In: Polen und Deutschland vor 1000 Jahren. Ed. M. Borgolte. Berlin 2002, s. 235–280;
česky: F r i e d , Johannes: Hnězdno – Cáchy – Řím. Ota III. a kult sv. Vojtěcha (úvahy nad
vojtěšskou Vita prior). In: Po stopách sv. Vojtěcha. Edd. J. K. Kroupa – L. Polanský – J. Sláma.
Praha 2014, s. 15–52. Autorství Canapariovy legendy ostatně již dříve zpochybnil K r á l í k , Oldřich: Šest legend hledá autora. Praha 1966, který za jejího autora považoval Radima,
nevlastního bratra sv. Vojtěcha.
11
T ř e š t í k , Dušan: Proč byli vyvražděni Slavníkovci? In: Slavníkovci v českých
dějinách. Edd. V. Vaněk – J. K. Kroupa. Praha 2007, s. 14, pozn. 6.
12
Tamtéž, s. 14–15.
13
K u b í n , P.: Sedm přemyslovských kultů, s. 170.
14
K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 27–28.
15
Srov. také K a l h o u s , David: Svědectví z první ruky? Nad „pramennou hodnotou“
nejstarších vojtěšských legend. Historia Slavorum Occidentis 2, 2012, s. 37–58; k Brunovi
z Querfurtu v kontextu svatovojtěšského dědictví naposledy S t e j s k a l , J.: Řecké
dědictví na Západě, s. 94–104.
16
F i a l a , Zdeněk: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995–1310. Praha
1975, s. 114; N e c h u t o v á , Jana: Latinská literatura českého středověku do roku 1400.
Praha 2000, s. 71. K výkladu Kosmovy kroniky srov. T ř e š t í k , Dušan: Kosmova kronika.
Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha 1968; K r á l í k , Oldřich:
Kosmova kronika a předchozí tradice. Praha 1976; Kosmas: Kronika Čechů. Edd. K. Hrdina –
M. Bláhová – M. Moravová – M. Wihoda. Praha 2011. Ke sporu o staroslověnskou liturgii,
která interpretaci Kosmova textu výrazně ovlivnila, srov. alespoň G r a u s , František:
Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století. ČsČH 14, 1966, s. 473–495;
T ř e š t í k , Dušan: Slovanská liturgie a písemnictví v Čechách 10. století. Představy a sku-
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případech vícekrát ukázáno, že nejstarší český kronikář přistupoval ke své
látce tvořivým způsobem s jistým autorským záměrem.17
Otázka, proč nejstarší český kronikář o Břevnovu mlčí, třebaže svou
druhou knihu věnoval břevnovskému opatovi Klimentovi, mne zaujala již
dříve a nakonec jsem došel k závěru, že Kosmas, ačkoli byl klerikem, psal
především tzv. gesta, tedy činy českých knížat. V rámci tohoto autorského
směřování sice občas věnoval pozornost pražským biskupům, jinak jej ale
poměry v české církvi až překvapivě nezajímaly.18 Kosmova kronika se
stala vzorem řadě dalších letopisců, ne nadarmo se hovoří o Kosmových
pokračovatelích.19 Ti také v mnohém přejali Kosmovu linii výkladu (opět
nezbývá než upozornit na výstižný termín kosmovské a nekosmovské
dějepisectví),20 proto není po mém soudu divu, že zde Břevnov nenalezl
místa. Stalo se tak právě až v díle Přibíka Pulkavy z Radenína, jak Petr
Kubín správně poukazuje, a je myslím výmluvné, že do konečné redakce
se tato disparátní pasáž nedostala. Kosmův autorský záměr pak byl patrně
důvodem toho, že v Břevnově přikročili (podobně jako na Sázavě, avšak
nejspíše později) k jakémusi vlastnímu sepsání klášterních dějin, o němž
toho mnoho nevíme, které se ale odrazilo ve známém podání Pulkavově.21
tečnost. In: Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Ed. P. Sommer. Praha 2006, s. 189–218;
K a l h o u s , David: Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku. ČČH 108, 2010, s. 1–33.
17
Vedle výše zmíněných prací Dušana Třeštíka především K o p a l , Petr: Kosmovi
ďáblové. Vršovsko–přemyslovský antagonismus ve světle biblických a legendárních citátů, motivů
a symbolů. Mediaevalia Historica Bohemica 8, 2001, s. 7–40; S l á m a , Jiří: Kosmovy záměrné omyly. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka.
Edd. E. Plešková – J. Klápště – J. Žemlička. Praha 2003, s. 261–267; W i h o d a , Martin:
Kosmas a Vratislav. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové.
Edd. H. Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda. Brno 2006, s. 367–381; t ý ž :
Přemyslovský mýtus aneb Kosmův počátek národních dějin. Dějiny a současnost 30, 2008, č. 12,
s. 37–40.
18
Š r á m e k , Josef: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův
vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho Kroniky Čechů. In: Mladá historie. Ed. J. Stejskal.
Olomouc 2008, s. 117–138.
19
N e c h u t o v á , J.: Latinská literatura českého středověku, s. 73–82.
20
Srov. alespoň G r a u s , František: Necrologium Bohemicum – Martyrologium Pragense
a stopy nekosmovského pojetí českých dějin. ČsČH 15, 1967, s. 789–810; W i h o d a , Martin:
Anály hradišťsko-opatovické nebo První moravská kronika? Po stopách nekosmovského pojetí českých
dějin. In: Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Edd. J. Malíř – R. Vlček.
Brno 2001, s. 25–32; R e i t i n g e r , Lukáš: Přemyslovci mezi královskou korunou a knížecím
stolcem. Tři studie k prvnímu českému království. Nepublikovaná magisterská diplomová práce
na Historickém ústavu FF MU. Brno 2008; t ý ž : Král Vratislav ve svědectví soudobých
pramenů. Nepublikovaná disertační práce na Historickém ústavu FF MU. Brno 2015.
21
B l á h o v á , Marie: Zur Fälschung und Fiktion in der offiziellen Historiographie der
Zeit Karls IV. In: Fälschungen im Mittelalter. Band I. Ed. H. Fuhrmann. Hannover 1988,
s. 386–394; H l e d í k o v á , Zdeňka: Nejstarší břevnovský rukopis. In: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách.
Edd. I. Hlaváček – M. Bláhová. Praha 1993, s. 41–49; H l a v á č e k , Ivan: Příspěvky k nejstarším dějinám knihovny břevnovského kláštera. (Od nejstarších dob do roku 1420). In: tamtéž,
s. 53–65; B l á h o v á , Marie: Historia fundationis monasterii Brevnoviensis. In: tamtéž,
s. 147–162; P r a ž á k , Jiří: Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha
2006, s. 115. Nemožnost rekonstrukce podoby břevnovské klášterní knihovny konstatoval
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Na okraj pak je možno poznamenat, že uvažuje-li Petr Kubín o tom, proč
Kosmas mlčí o založení Břevnova, třebaže sv. Vojtěchovi věnuje výraznou
pozornost a břevnovskému opatovi část svého díla dedikoval, je zde i jiná
možnost, než že Kosmas o vazbě Břevnova a sv. Vojtěcha nevěděl. Kosmas je na počátku 12. století prvním, kdo propaguje svatovojtěšský kult
po krátkém intermezzu po roce 1039,22 a to s důrazem na postavení Vojtěcha jako pražského biskupa. Jak víme, v Břevnově se svatovojtěšská úcta
rozvíjí již před koncem 11. století,23 možná tedy, že připomínání Břevnova
jako svatovojtěšské fundace tak mohlo být Kosmou, členem svatovítské
biskupské kapituly, vnímáno jako zbytečné riziko nebezpečí přisvojení
si svatovojtěšského dědictví ze strany břevnovského konventu (byť je to
samozřejmě také jen hypotéza).24
Zmíněná břevnovská pasáž první redakce Pulkavovy kroniky je Petru
Kubínovi dokladem toho, že opatství nemělo dochovánu zakládací listinu.
To není u nejstarších českých a moravských klášterů nic výjimečného.25
Zajímavé ovšem je, že Petr Kubín v rozporu s názory diplomatiků odmítá
brát v potaz aktové a pamětní zápisy, které uchovávaly klášterní paměť před
rozšířením listiny jako právního instrumentu a jejichž text se ve 13. století
stal součástí obsahu klášterních listinných falz. S názory Zdeňka Fialy a především Jiřího Pražáka se ovšem Kubín výrazněji nevyrovnává,26 odmítá
brát aktové a pamětní zápisy na zřetel toliko proto, že se nedochovaly,
už U r b á n e k , Rudolf: Legenda t. zv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských
a václavských a její autor I.2. Praha 1948, s. 443.
22
K o p a l , Petr: Smíření Čechů se svatým Vojtěchem. Struktura jednoho obrazu v Kosmově
kronice. In: Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Edd. M. Nodl – M. Wihoda.
Brno 2008, s. 45–55; W i h o d a , M.: Pražské arcibiskupství svatého Vojtěcha. In: Kościół
w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Ed. J. Dobosz. Poznań 2009, s. 205–217.
23
Mnich sázavský. In: Fontes rerum Bohemicarum II. Ed. J. Emler. Praha 1874, s. 251.
24
Š r á m e k , J.: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu, s. 127–128.
25
N o v o t n ý , Václav: Začátky kláštera kladrubského a jeho nejstarší listiny. Praha 1932;
H r u b ý , Václav: Tři studie k české diplomatice. Brno 1936; F i a l a , Zdeněk: K počátkům
listin v Čechách. Sborník historický 1, 1953, s. 27–45; t ý ž : K otázce funkce našich listin
do konce 12. stol. SPFFBU C 7, 1960, s. 5–34; P r a ž á k , Jiří: Rozšíření aktů v přemyslovských Čechách. In: Pocta V. Vanečkovi k 70. narozeninám. Praha 1975, s. 29–40; Š e b á n e k ,
Jindřich – F i a l a , Zdeněk – H l e d í k o v á , Zdeňka: Česká diplomatika do roku
1848. Praha 1984; B i s t ř i c k ý , Jan: Über Falsifikate böhmischer Gründungsurkunden bis
zum Ende des 12. Jahrhunderts. Archivmitteilungen 4, 1991, s. 186–189; N o v ý , Rostislav:
Diplomatické poznámky k donačním listinám českých klášterů a kapitul do konce 12. století. Studia
Mediaevalia Pragensia 2, 1991, s. 125–146; B i s t ř i c k ý , Jan: Zakládací listiny kláštera
Hradiska u Olomouce a počátky české panovnické listiny. VVM 45, 1993, s. 131–136; t ý ž :
Übersicht über das Urkundenwesen der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1197. In: Typologie
der Königsurkunden. Ed. J. Bistřický. Olomouc 1998, s. 227–233; H l a v á č e k , Ivan:
The Use of charters and other documents in Přemyslide Bohemia. In: Charters and the Use of the
Written Word in Medieval Society. Ed. K. Heidecker. Turnhout 2000, s. 133–144; F i š e r ,
Rudolf: K počátku třebíčského kláštera. (Poznámky k tzv. falzu zakládací listiny). In: Ve stopách
sv. Benedikta. Edd. L. Jan – P. Obšusta. Brno 2002, s. 85–96; B l á h o v á , Marie: Funkce
a pramenná hodnota pamětních zápisů středověkých církevních institucí. Tak zvaná zakládací listina
kláštera Třebíčského. In: tamtéž, s. 97–111.
26
F i a l a , Z.: K počátkům listin v Čechách, s. 31–34; t ý ž : K otázce funkce našich listin,
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a proto nelze verifikovat, že se staly předlohou břevnovských falz hlásících
se do 10. století.27 Co dalšího pak můžeme zpochybnit, když odmítneme
fixaci klášterní paměti prostřednictvím pamětních záznamů, které jsou jinak
v kontextu středověké monastické kultury věcí obvyklou?28 Jak vysvětlit,
že by například konventy přišlé do Čech z německého prostředí takový
instrument nevyužívaly? Nad tím Petr Kubín (přiznejme, že v nepříliš
obsáhlé studii) nijak nepřemýšlí. Po mém soudu je ale třeba i tento širší
kontext vývoje písemné a právní kultury vzít v potaz.
Klášterní archiv totiž nebyl jen úložištěm různých dokladů, ale právě
také významným fixátorem paměti komunity a jako takový měl v jejích očích
velkou cenu.29 Patrick J. Geary upozorňuje, že pro každou středověkou
instituci byla paměť její minulosti klíčem ke schopnosti čelit výzvám současnosti, a tak byla ztráta této paměti pociťována jako veliké nebezpečí. Nešlo
totiž jen o individuální paměť jednotlivých bratří, ale především o podklad
pro znovunabytí majetků, obnovu liturgických tradic komunity a obranu
starých práv v měnícím se okolním světě.30 Tak se od 9. století začaly
v prostředí západoevropských klášterů objevovat kopiáře a tzv. tradiční
knihy, za jejichž vznikem stál soubor faktorů právních, administrativních,
historických a pamětních.31 Pro Břevnov však známe takové kopiáře až
z raného novověku, inventář z doby opata Bavora z Nečtin se dochoval jen
ve zlomku.32 Na základě jakých podkladů tedy byla ve 13. století sepsána
břevnovská falza? Z čeho čerpalo podání dějin břevnovského konventu,
které se odráží v první redakci Pulkavovy kroniky? Vycházelo toliko z orální
tradice? Moderní falzátorství, jehož zosobněním jsou např. falza Antonína
s. 7, 16; P r a ž á k , J.: Rozšíření aktů, s. 34–39; t ý ž : Privilegium pervetustum Boleslai.
In: Milénium Břevnovského kláštera (993–1993), s. 16–24.
27
P r a ž á k , Jiří: Břevnovská deperdita z doby přemyslovské. SPFFBU C 9, 1960,
s. 109–123, přitom upozornil na fakt, že se dodnes nedochovaly nejen pamětní zápisy, které
pozbyly svou funkci už ve vrcholném středověku, ale dokonce také ani listiny, jejichž právní
rozměr byl trvalejšího rázu.
28
G e a r y , Patrick J.: Phantoms of Remembrance. Memory and Oblivion at the End of
the First Millenium. Princeton 1994, s. 88–113; H e i d e c k e r , Karl: Communication by
Written Texts in Court Cases: Some Charter Evidence (ca. 800–ca. 1100). In: New Approaches
to Medieval Communication. Ed. M. Mostert. Turnhout 1999, s. 124–126; D e c l e r c q ,
Georges: Originals and Cartularies. The Organization of Archival Memory (Ninth–Eleventh Centuries). In: Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society. Ed. K. Heidecker.
Turnhout 2000, s. 147–170.
29
Tento aspekt zdůrazňuje D e c l e r c q , G.: Originals and Cartularies, s. 147. Nemalý zájem o dějiny a uchování paměti na minulé události v období sklonku 10. až poloviny
12. století dokládá D u b y , Georges: Rok tisíc. Praha 2007, s. 16–20.
30
G e a r y , P. J.: Phantoms of Remembrance, s. 117–118, 131.
31
D e c l e r c q , G.: Originals and Cartularies, s. 148–150; srov. G e a r y , P. J.:
Phantoms of Remembrance, s. 81–114; J o h a n e k , Peter: Zur rechtlichen Funktion von
Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde. In: Recht und Schrift im Mittelalter.
Ed. P. Classen. Sigmaringen 1977, s. 131–162.
32
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (= RBM) II. Ed. J. Emler.
Praha 1882, s. 1202–1204, č. 2752.
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Bočka, přitom středověké realitě, domnívám se, příliš neodpovídá.33 Názor
Václava Hrubého, podle nějž břevnovští opati po generace svými falzy
naplňovali dalekosáhlý program povznesení vlastního kláštera, s břitkostí
karikoval již František Graus, když uvažoval o představě břevnovského
opata utíkajícího z pražského hradu s listinou, na níž ještě nezaschl inkoust, aby ji nechal v klášterním skriptoriu doplnit.34 Horst Fuhrmann
zpochybnil výkladový rámec, v němž jsou falza považována za prostředek
ke změnění stávající situace, a vyslovil názor, že je tomu přesně naopak,
tedy že ve většině známých případů nejprve musely nastat vhodné okolnosti pro to, aby falzum mohlo účinkovat. Myšlenku, že falza změnila svět,
označuje Fuhrmann za naivní pozitivismus, neboť toto tvrzení zaměňuje
příčiny a důsledky: více prý přejímala změněný svět sama falza, než že
by falza byla nositelem změny.35 K tomuto obsáhlému komplexu otázek
Petr Kubín mlčí, přitom názor by si zasloužil hlubší argumentaci. Za této
situace nemohu než pokládat závěry Gustava Friedricha a Jiřího Pražáka
za argumentačně přesvědčivější.36 Důvod sepsání klášterní historie, z níž
čerpal Přibík Pulkava z Radenína, vidí Petr Kubín v zájmu břevnovského
konventu posílit vlastní prestiž. Proto se zde propojují dějiny konventu
s osobou sv. Vojtěcha. Ke sv. Vojtěchovi se ale břevnovští mniši hlásili již
na sklonku 11. století, jeho jméno je objevuje ve zfalšovaných listinách
z počátku 13. století. Naopak druhá polovina 13. století je dobou, kdy se
v Břevnově snaží prosadit svatořečení poustevníka Vintíře, jak sám Petr
Kubín dříve upozornil.37
Ani vyrovnání se s otázkou privilegia Jana XV.38 nelze označit za uspokojivé. Tímto privilegiem, které bylo zpochybněno již v polovině 18. století,39 se na začátku 20. století zabýval Gustav Friedrich, jenž se postavil
za jeho pravost. Papežské privilegium, původně vyhotovené na papyru, se
v originále nedochovalo a je známo jen z konfirmace Přemysla Otakara I.
33
B r o o k e , Christopher: Approaches to Medieval Forgery. In: Medieval Church
and Society. Collected Essays. Edd. Ch. Brooke – L. Nugent. New York 1972, s. 100–120;
C l a n c h y , Michael T.: From Memory to Written Record. England 1066–1307. London
– Cambridge 1979; C o n s t a b l e , Giles: Forgery and Plagiarism in the Middle Ages.
Archiv für Diplomatik, Siegel- und Wappenkunde 29, 1983, s. 1–41; t ý ž : Forged Letters
in the Middle Ages. In: Fälschungen im Mittelalter. Band V. Ed. H. Fuhrmann. Hannover 1988,
s. 11–37; H i a t t , Alfred: The Making of Medieval Forgeries. False Documents in Fifteenth-Century England. London – Toronto – Buffalo 2004.
34
H r u b ý , V.: Falsa Břevnovská, s. 97; G r a u s , František: Dějiny venkovského lidu
v Čechách v době předhusitské. Díl I. Dějiny venkovského lidu od 10. stol. do první poloviny 13. stol.
Praha 1953, s. 312–313.
35
F u h r m a n n , Horst: Středověk je kolem nás. Jinočany 2006, s. 67.
36
F r i e d r i c h , Gustav: O privilegiu papeže Jana XV. daném r. 993 klášteru Břevnovskému. ČČH 11, 1905, s. 12–21; t ý ž : O dvou nejstarších listinách kláštera rajhradského,
s. 76–77; P r a ž á k , J.: Privilegium pervetustum, s. 13–24.
37
K u b í n , P.: Sedm přemyslovských kultů, s. 204–218.
38
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) I. Ed. G. Friedrich. Praha
1904–1907, s. 43–46, č. 38.
39
Srov. F r i e d r i c h , G.: O privilegiu, s. 13, pozn. 2.
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z roku 1224.40 O existenci originálu však měl ponětí ještě Přibík Pulkava
z Radenína.41 Přes upozornění na sporné a zjevně interpolované pasáže
však vyzněl závěr Gustava Friedricha pozitivně a jako takový byl historickou
obcí v podstatě přijat.42 Na další nesrovnalosti (hlavně udělení pontifikálií)
upozornil v excelentní studii Josef Žemlička, přes vznesené výhrady ale
ani on neoznačil danou písemnost za falzum. J. Žemlička předpokládá, že
v českém prostředí ojedinělé privilegium43 ztrácelo s postupem času na ceně,
a tak bylo za příhodné situace po březnu 1222 aktualizováno. Žemlička
odmítá představu, že by bylo zasahováno do chatrného papyrového privilegia a spíše se staví za variantu příjemeckého vyhotovení konfirmované
výsady, která byla interpolována (a to výrazněji než se soudilo).44 Je pravda,
že jako velmi podezřelou označil listinu Jana XV. pro břevnovský klášter
Harald Zimmermann, na něhož Petr Kubín odkazuje. Podle Zimmermanna
je dotyčná listina „velmi sporná“,45 sám ale nepřináší nic výrazně nového46
a hlavně – Harald Zimmermann nemohl reflektovat Žemličkovu studii, která
tak představuje poslední příspěvek k otázce geneze papežského ochranného
privilegia. Pouze s odkazem na Zimmermannovu edici si tedy nevystačíme.
Otázku, zda byla listina Jana XV. podvržena jako celek, nebo jen zfalšována,
jak se domnívá Josef Žemlička a vlastně i celé dosavadní bádání, tak Petr
Kubín nijak neřeší. Ba dokonce výběrově akcentuje část argumentace Josefa
Žemličky, až se nelze zbavit dojmu, že v očích čtenáře, jenž danou studii
nezná, pokřivuje závěry, k nimž Žemlička došel.47 Otázka míry zfalšování
privilegia papeže Jana XV. je přitom naprosto zásadní. Už proto, že Václav
Hrubý na základě této písemnosti vyslovil zajímavou domněnku (která však
v dalším bádání zapadla), zda Břevnov nebyl sv. Vojtěchem založen ještě
před jeho odchodem do Říma roku 988 a zda po roce 993 nebyl tamější
konvent pouze doplněn o řeholníky přivedené Vojtěchem z Itálie.48 Pak
by datum 993 bylo toliko první doloženou zmínkou o klášteře. Pokud
by listina papeže Jana XV. byla skutečně podvržená, jak by bylo možné
40
CDB II. Ed. G. Friedrich. Praha 1912, s. 248–251, č. 259.
41
Kronika Pulkavova. Ed. J. Emler. In: FRB V. Praha 1893, s. 28.
42
F r i e d r i c h , G.: O privilegiu papeže Jana XV., s. 12–21; H r u b ý , V.: Falsa
Břevnovská, s. 96–99.
43
Obdobnou výsadu známe z domácího prostředí k roku 1145 od Evžena III. pro klášter
sv. Jiří na Pražském hradě, k roku 1226 od Honoria III. pro želivskou premonstrátskou kanonii,
k roku 1279 od Mikuláše III. pro vilémovské benediktinské opatství. Pravděpodobné je, že
ochranné privilegium udělil Evžen III. také klášteru litomyšlskému. Viz B i s t ř i c k ý , J.:
Über Falsifikate böhmischer Gründungsurkunden, s. 186.
44
Ž e m l i č k a , Josef: K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. V.
993). In: Milénium Břevnovského kláštera (993–1993), s. 25–39.
45
Papsturkunden 896–1046. Band I. 896–996. Ed. H. Zimmermann. Wien 1984, s. 618–620.
46
To konstatoval již Ž e m l i č k a , J.: K hodnověrnosti listiny Jana XV., s. 26.
47
Tamtéž, s. 35–38.
48
H r u b ý , V.: Tři studie, s. 79–80. Srov. Š r á m e k , J.: Lesk a bída benediktinského
mnišství, s. 27–29.
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vysvětlit, že se v ní používá vymyšlené, nikdy neexistující patrocinium?49
Skutečně lze čekat od středověkých řeholníků takovou míru (až moderní)
konspirace, jak míní Petr Kubín (čímž dává vzpomenout na teze Václava
Hrubého a Rudolfa Urbánka),50 jejímž cílem mělo být podvodné doložení
římského původu prvního břevnovského konventu? Proč potom Břevnov
nešířil tuto legendu explicitněji?
Nejsem specialistou na archeologii či stavební historii, v tomto směru
si tedy mohu dovolit jen poznámku na okraj, ale ani úvahy Petra Kubína
o stavebním vývoji břevnovského kláštera v raném středověku nepokládám
za plně přesvědčující. Vždyť kolik toho bylo v Břevnově dosud prozkoumáno a jak uspokojivě?51 Nejstarší architektura českých a moravských
klášterů byla, zdá se, dlouho dřevěná, navíc v případě Břevnova asi nelze
s ohledem na širší politické okolnosti kolem přelomu tisíciletí čekat větší
stavební aktivitu. Ta se mohla patrně realizovat právě až před polovinou
11. století.52 Ve světle současných objevů na Vyšehradě bych byl proto
raději opatrný v dalekosáhlých úsudcích.53
Pokud jsme se dosud věnovali především diskutabilním místům
studie Petra Kubína, nelze smlčet ani postřehy, které jsou bezpochyby
inspirativní. Petr Kubín například problematizuje přivedení aventinských
mnichů do Čech sv. Vojtěchem, což je myšlenka, které nelze nepřiznat
podnětnost.54 Sám se kloním spíše k tomu, že břevnovský konvent byl
o italské mnichy toliko rozšířen, a římská etapa (pokud vůbec nějací italští
mniši do Čech dorazili, k čemuž nemáme soudobé prameny, jak trefně
připomněl právě Kubín) břevnovských dějin se tak stala marginální kapitolou v dějinách nejstaršího českého opatství.55 Podobně má Petr Kubín
pravdu v tom, že příchod niederaltaišské misie není soudobými prameny
zachycen ideálně – první zmínka o vzájemných vazbách mezi Břevnovem

49
Shrnuje K u b í n , P.: Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch?, s. 32.
50
Srov. Š r á m e k , Josef: „Ctihodný otec a pán Bavor, z Božího milosrdenství opat
břevnovský, téhož místa téměř druhý zakladatel“. K vytváření obrazu osobnosti v historiografii.
Církevní dějiny 6, 2010, s. 16–33.
51
Debatu o stavebním vývoji Břevnova shrnují D r a g o u n , Zdeněk – M e r h a u t o v á , Anežka – S o m m e r , Petr: Stavební podoba břevnovského kláštera ve středověku.
In: Milénium Břevnovského kláštera (993–1993), s. 67–135.
52
S o m m e r , Petr: První dvě století benediktinských klášterů v Čechách. Studia Mediaevalia Pragensia 2, 1991, s. 75–99.
53
Srov. V a r a d z i n , Ladislav: Objev sakrální stavby překvapivého půdorysu pod
bazilikou sv. Vavřince na Vyšehradě v r. 2011. Předběžná zpráva. Průzkumy památek 19, 2012,
s. 170–176.
54
Téma rozvádí K u b í n , Petr: Sind die ersten Mönche nach Böhmen auf dem Kloster
St. Bonifatius und Alexius aus dem Aventin gekommen? Römische Quartalschrift für christliche
Altertumskunde und Kirchengeschichte 2, 2013, s. 40–54. Na limity Pulkavova podání
poukázal dříve ve vztahu ke ztotožnění tzv. Pěti svatých bratří s příslušníky břevnovského
kláštera S t e j s k a l , J.: Řecké dědictví na Západě, s. 82–84.
55
Š r á m e k , J.: Lesk a bída benediktinského mnišství, s. 26–28.
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a Niederaltaichem se pojí až s osobností moravského biskupa Jana.56 Zde
je však namístě upozornit, že tedy nelze potvrdit, ale ani vyvrátit, případnou kontinuitu vývoje Břevnova na přelomu 10. a 11. století. Osobně se
domnívám, podobně jako Petr Kubín, že sv. Vojtěch de facto nebyl zakladatelem břevnovského kláštera. Podle mého mínění byl sv. Vojtěch možná
inspirátorem či spoluaktérem fundačního aktu z pozice pražského biskupa,
jeho možnosti donátora však byly po mém soudu omezené. Rozhodující
podíl na uvedení konventu v život tak měl spíše kníže, jehož dominantní
úlohu při zajištění majetkového zázemí Břevnova shodně vykresluje listina
hlásící se do sklonku 10. století.57
Že břevnovská domácí tradice snad již poměrně záhy, jak ukazuje
zasvěcení klášterního kostela vystavěného opatem Meinhardem před koncem 11. století, pojala sv. Vojtěcha za svého hlavního patrona, je patrně
nesporné, nedomnívám se však, že je třeba z toho důvodu zpochybňovat
angažmá Boleslava II. a posouvat fundaci až k polovině 11. století. Nelze
se zbavit myšlenky, že v tomto případě by byl vzestup břevnovské komunity zase až přespříliš raketový, pokud by měl během několika desítek let
z ničeho vzniknout výstavný románský kostel, dále být založeno fungující
skriptorium (důležitý aspekt pro úvahy o podkladech pro falza 13. století)58
a hlavně několik nových benediktinských domů, minimálně Opatovice
nad Labem, Sázava, případně Rajhrad.59 Budeme-li přesto uvažovat v intencích hypotézy Petra Kubína, kladu si otázku jak vysvětlit, že původem
německý konvent v podstatě od počátku přijal za svůj svatovojtěšský kult,
který v soudobých Čechách ještě nebyl plně rozšířený?60 Proč by původem
niederaltaiští mniši neuctívali spíše Vintíře, jenž byl v klášteře pohřben
a k němuž je pojil úzký vztah, případně jiného ze světců, oblíbených v jejich mateřském prostředí? Sám Petr Kubín přitom klade vznik myšlenky
o sv. Vojtěchovi jakožto zakladateli Břevnova až do doby po polovině
56
Tamtéž, s. 32–38; Š r á m e k , Josef: K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb
O jednom obrazu z Kosmovy kroniky. VVM 3, 2013, s. 4–20.
57
CDB I, s. 347–350, č. 375.
58
Břevnovské skriptorium minuciózně doložil H a v e l , Dalibor: Nejstarší latinské
rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Nepublikovaná habilitační práce na FF MU. Brno
2012, s. 416–453. Dále t ý ž : Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského
skriptoria. Studia historica Brunensia 60, 2013, s. 25–39; t ý ž : K počátkům písemné kultury
rajhradského kláštera. In: Havel, Dalibor a kol.: An vědy a umění miloval… Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše. Brno 2014, s. 30–59. Srov. také H l a v á č e k , I.:
Příspěvky k nejstarším dějinám knihovny, s. 55–56.
59
Souborně Š r á m e k , Josef: Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství středověkých
benediktinských klášterů na příkladu českých mužských konventů. Nepublikovaná disertační práce
na Katedře historie FF UP. Olomouc 2014, s. 48–96.
60
K u b í n , P.: Sedm přemyslovských kultů, s. 191–193, bohužel vývoj svatovojtěšského kultu po roce 1039 nereflektuje; základní přehled proto nadále nabízí Kadlec, Jaroslav:
Svatovojtěšská úcta v českých zemích. In: Svatý Vojtěch. Sborník k mileniu. Ed. J. V. Polc. Praha
1997, s. 42–75. Srov. také B o h á č , Zdeněk: Svatovojtěšská patrocinia v českých zemích.
In: tamtéž, s. 76–87; M e r h a u t o v á , Anežka – T ř e š t í k , Dušan: Ideové proudy
v českém umění 12. století. Praha 1985, passim.
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13. století. Není to ale již pozdě na to, aby si Břevnov mohl něco takového
nárokovat? Důležitá je podle mého názoru také ona nesporná interpolace
privilegia papeže Jana XV. o výsadním postavení Břevnova mezi českými
kláštery. Je nepochybné, že tato formulace postrádá v kontextu roku 993,
kdy byl Břevnov podle tradičního podání jediným mužským benediktinským klášterem, smysl. Pokud by však byl Břevnov založen až kolem poloviny 11. století, tj. jako minimálně druhý v pořadí, měla by tato interpolace
vůbec reálnou šanci na úspěch? Nebylo by povědomí o tom, který z českých klášterů je skutečně ten nejstarší, silnější? Je doloženo přinejmenším
od 13. století, že břevnovští opati skutečně usilovali o to, aby hráli mezi
představenými ostatních benediktinských klášterů prim, a snažili se tak
využít záměr papežské kurie přimět mnišské řády k přijetí organizačního
modelu cisterciáků v podobě konání generálních kapitul. Přes opakované
snahy kurie však ještě ve 14. století toto úsilí patrně nebylo úspěšné,61 a to
zřejmě právě kvůli velké konkurenci mezi jednotlivými opatstvími, jejichž
vědomí autonomie bylo příliš pevně zakořeněné.
Raně středověké dějiny břevnovského kláštera jistě nejsou snadno
uchopitelné; jsem skeptický k tomu, že bude někdy možné vyslovit jiné
soudy, než které budou muset doprovázet slůvka jako snad, možná, patrně,
domnívám se. Petru Kubínovi je třeba přiznat snahu nechodit prošlapanými cestami. Přesto mne jeho interpretace počátků břevnovských dějin
jako celek (prozatím) nepřesvědčuje. Jím nastíněné teze totiž představují
spíše inspiraci pro další bádání, argumentaci by bylo třeba výrazně prohloubit. Za nedostatečné považuji především vyrovnání se s dosavadním
diplomatickým bádáním a nepochybně složitou otázkou (už s ohledem
na stav pramenné základny) klášterní historické paměti a falz.62 Svědectví
kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína je nesporně pozdní, a jeho hodnota
tak nejspíše není velká; vůbec ovšem netušíme, jaké místo hraje ve vývoji
historické paměti břevnovského konventu. Radil bych jej nepřeceňovat jak
ve smyslu bezbřehé důvěry, tak naopak nedůvěry, jež by vedla k radikálním
reinterpretacím. Řešení tak závažné problematiky, která nutně staví do jiného světla dějiny raného českého křesťanství a monasticismu, si po mém
soudu žádá rozsáhlejší prostor, než jaký Petru Kubínovi diskutovaná studie
poskytla, nemluvě o tom, že je nejspíše nutno zabývat se touto otázkou

61
H l e d í k o v á , Zdeňka: Benediktini v českých zemích ve středověku. In: Břevnov
v českých dějinách. Edd. M. Bláhová – I. Hlaváček. Praha 1997, s. 15–16.
62
Srov. H a l b w a c h s , Maurice: Kolektivní paměť. Praha 2009; O e x l e , Otto
Gerhard: Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter. Frühmittelalterliche
Studien 10, 1976, s. 70–97; t ý ž : Memorialüberlieferung und Gebetsgedächtnis in Fulda
vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. In: Die Klostergemeinschaft in Fulda in frühen Mittelalter.
Band 1. Ed. K. Schmidt. München 1978, s. 136–177; Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters. Edd. D. Geuenich – O. G. Oexle. Göttingen 1994; Memoria als Kultur. Ed. O. G. Oexle.
Göttingen 1995.
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v širším kontextu dějin mnišství, resp. benediktinství v českých zemích.63
Při četbě poslední studie Petra Kubína totiž vzniká otázka, jak bychom asi
museli přepsat dějiny české a moravské církve, pokud bychom stejnou metodu, jakou Petr Kubín aplikuje na Břevnov, uplatnili také na dějiny dalších
institucí.64 Jak by potom vypadaly české dějiny raného středověku obecně?

63
Na nutnost hodnotit spornou písemnost v širším kontextu ostatně upozornil již
F i a l a , Z.: K otázce funkce našich listin, s. 19, pozn. 14.
64
Srov. J a n , Libor: K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi a sázavském klášteře. ČČH
107, 2009, s. 371–384; S o m m e r , Petr: Stát, světec a raný středověk. (Opat Prokop očima
recenzentů). ČČH 108, 2010, s. 287–305; Š r á m e k , Josef: Kníže zakladatel? Otázka paměti
o vládě Břetislava I. na Moravě v moderním historiografickém paradigmatu i v pramenech domácí
provenience 12. až 14. věku. Historica Olomucensia 44, 2013. Sborník prací historických 32,
s. 11–42.
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Základy
Vojtěch Š u s t e k (ed.): Atentát na Reinharda Heydricha a druhé
stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice histo
rických dokumentů I
Praha, Archiv Hlavního města Prahy – Scriptorium 2012 (Documenta Pragensia
Monographia, Vol. 26/1), CXII + 1073 s., ISBN 978-80-86852-42-3; 97880-87271-47-6
Sedmdesáté výročí atentátu, který byl 27. května 1942 z pověření
československé exilové vlády proveden Josefem Gabčíkem a Janem
Kubišem na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě,
SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha, vyvolalo na počátku roku
2012 u české veřejnosti velkou pozornost.1 Při mnoha příležitostech bylo
vzpomínáno nejen na atentát, nýbrž také na vlnu krutého násilí, známou
jako „heydrichiáda“, již rozpoutaly německé bezpečnostní orgány. S lítostí
je třeba přijmout fakt, že se k datu výročí nepodařilo vydat dvě zásadní
vědecké publikace na toto téma: české vydání nové biografie R. Heydricha
od Roberta Gerwartha a zde recenzovanou objemnou knihu, která vyšla
teprve v roce 2013.2 Bez ohledu na zpožděné vydání dosahuje Šustkovo
opus magnum k „jubileu atentátu“ vedle jiných méně fundovaných vědeckých publikací vysokého standardu. Šustkův záměr vydat písemné prameny
k atentátu a stannému právu a nahradit dosavadní nevyhovující edice3
počítá se třemi svazky obsahujícími více než 500 dokumentů. Předkládaný první svazek (již rozebraný) nabízí dvě tematicky rozdílné části edice
a obsahuje zevrubný úvod v českém i německém jazyce, přičemž německé
texty jsou místy stručnější. Předřazen je soupis 137 dokumentů. V kapitole
Význam, účel a pojetí edice (s. XIX–XXIII, LXXIX–LXXXII) skládá Šustek
počet ze svého záměru a referuje o Významu tématu edice, Účelu edice, Pojetí
a předpokládaných uživatelích edice, Kritériu výběru editovaných dokumentů
a jejich rozčlenění a Obsahovém uspořádání edice. V kapitole Obsah prvního
svazku (s. XXIV–XXVI, LXXXII–LXXXVI) jsou pojednána témata jako
Akce Anthropoidu a domácí rezistence proti Heydrichovi a Situační zprávy
velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby v protektorátu. Následu1
Viz H r u z a , Karel: Arbeiten am „Gedächtnis der Nation“. Wissenschaft, Medien
und Events anlässlich des 70. Jahrestags des Attentats auf Reinhard Heydrich in Prag. Bohemia.
Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 53, 2013, s. 3–45.
2
Ke Gerwarthově knize viz recenze v Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur
der böhmischen Länder 52, 2012, s. 394–399 (René Küpper), a v Časopise Matice moravské
132, 2013, s. 240–244 (Karel Hruza).
3
Tj. sbírky dokumentů sestavené Miroslavem Kárným a Jaroslavou Milotovou.

227

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

jící kapitola je věnována kritice „pramenů uveřejněných v částech I. a II.“
(s. XXVI–XXXVIII, LXXXVI–XCV). V kapitole Politická a policejní správa
v tzv. protektorátu Čechy a Morava (s. XXXVIII–LX, XCV–CVIII) popisuje
Šustek Tzv. říšskou správu a ‚autonomní‘ samosprávu protektorátu, Úřady
oberlandrátu, Organizační strukturu německého potlačovacího aparátu na území
tzv. protektorátu, Waffen-SS a Nacistické trestní soudy na území protektorátu.
O dosavadních edicích, literatuře a archivních fondech k vydávanému
materiálu se dočteme v následující kapitole, jejíž české znění je mnohem
obšírnější než německé (Die Veröffentlichung von Editionen mit Dokumenten
zur Aktion des tschechoslowakischen Widerstandes gegen Heydrich, s. CVIII).
Pouze česky bylo publikováno Závěrečné poděkování (s. LXXIII–LXXVIII).
Stručné anglické shrnutí a obsah jsou zařazeny (s. CIX–CXII) za německým
textem. Na konci knihy jsou pak umístěny seznamy zkratek a literatury,
konkordance topografických jmen vyskytujících se v dokumentech s dnešním aktuálním označením a rejstřík osobní i místní.
Jádro edice tvoří dvě části zabírající celkem více než 1000 stran. Jedná
se o akta německého správního a bezpečnostního aparátu dochovaná zejména v českých archivech a v německém spolkovém archivu, která přímo,
ale i nepřímo (je zohledněn širší kontext) souvisejí s atentátem, pátráním
po atentátnících a jejich komplicích a s popravou odsouzených. První část
zahrnuje dokumenty z období od 14. října 1941 do 24. prosince 1942. Mezi
nimi jsou částečně známé spisy jako např. zpráva SS z 23. června 1942, jež
je opatřena skicami o zásahu ze 17./18. června 1942 proti atentátníkům
a odbojářům schovaným v pražském kostele sv. Cyrila a Metoděje (dokument
č. I/83). Za zmínku stojí také dlouhá závěrečná zpráva gestapa z 25. září
1942 o přípravě (!) a průběhu úderu, hledání a boji proti atentátníkům
(dokument č. I/107), která byla rovněž vybavena skicami a fotografiemi,
mezi nimiž jsou již v minulosti častěji publikované obrázky zničeného
Heydrichova kabrioletu značky mercedes, předmětů zanechaných pachateli
na místě činu, jako např. kola, složky se spisy a nálože (jinou byl Heydrich
zabit), poškozeného kostela sv. Cyrila a Metoděje atd. Fotografie taktéž
zapomenutého anglického samopalu ke zprávě překvapivě přiložena nebyla.
S povděkem je nutno přijmout, že tento aktový materiál je nyní vydáván in
extenso. Druhá část edice obsahuje 23 zpráv od 30. května do 18. června
1942, v nichž německé úřady interně referovaly o postupu po útoku na SSObergruppenführera Heydricha, o pronásledování a úspěšnosti pátrání
(počet spoluúčastníků, jména prohledaných míst, údaje uvězněných osob
atd.). Mezi nimi jsou např. dva úřední listy Horsta Böhma z 12. června 1942
(jeden pro Kurta Daluega a K. H. Franka) o odvetném postupu proti obci
Lidice (dokumenty II/20 a 21), v nichž je sděleno nejen to, že „198 žen
a 98 dětí“ z Lidic bylo nákladními vozy převezeno do Kladna a tam hlídáno protektorátním četnictvem kladenského oberlandrátu a že „173 mužů
[…] bylo postříleno popravčím komandem roty ochranné policie“, ale rovněž je
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detailně zaznamenán majetek zavražděných a deportovaných obyvatel, tak
např. druh a počet zvířat, zemědělské nářadí, vozy a vybavení domácností
(např. „2 krabice z různými poživatinami, 2 malé pytlíky s hrachem, 6 krabic
s pracím práškem a koš s pracím práškem“ atd.). Německojazyčné dokumenty
jsou editovány promyšleně a opatřeny kompletním překladem do češtiny,
přičemž se tu a tam vyskytují chyby v překladu nebo nebyl zvolen překlad
nejlepší. Editor připojil ke každému dokumentu komentář. V tom tkví další
velký přínos edice, neboť komentáře jsou často vydatné a informačně bohaté,
přičemž jsou uvedeny (i celostránkové) citace z dalších dokumentů včetně
archivních signatur. Celkově tímto Šustek poskytuje velmi hodnotnou „sub
edici“ k tématu. U německých textů se však vyskytují pouze české překlady
(ovšem paralelní tisk textů by zvětšil i bez toho již dost objemný svazek).
Atentát na Heydricha, ojedinělá událost odporu proti nacistickému
režimu v okupovaném státě, byl již častým objektem zájmu jak v dokumentárních a hraných filmech, tak i v zábavné a populárně naučné literatuře.4
Je proto překvapivé zjištění, že existuje pouze jedno vědecké pojednání,
které navíc vzniklo před rokem 1989, a mohlo být tudíž autorem využito
jen v omezené míře.5 Jelikož Šustek během přípravy edice podnikl precizní
a zdlouhavé archivní rešerše a sebral s největší pravděpodobností úplný
archivní materiál (v budoucnu lze očekávat nanejvýš náhodné nálezy, které
nejsou podchyceny v archivních inventářích nebo se nacházejí v soukromých sbírkách), bude nyní, resp. po vydání dalších svazků, možné zabývat
se vědecky tímto tématem bez zdlouhavého vyhledávání v archivech.
Vyššího cíle nemůže edice historických dokumentů dosáhnout. Šustkem
připravenou, dobře promyšlenou komentovanou edici je třeba hodnotit
jako špičkový výkon české historiografie moderních dějin. Recenzent může
editorovi jen pogratulovat a přát si, aby v dohledné době a v téže kvalitě
spatřil světlo světa druhý svazek.
Karel Hruza
Alain C o r b i n : La douceur de l’ombre, L’arbre, source d’émotions,
de l’Antiquité à nos jours
Paris, Fayard 2013, 364 s., ISBN 978-2213661650
Strom a lesní společenství jsou předmětem lidského uvažování
odedávna. Předkřesťanské mytologie, staro- i novozákonní texty, legendy,
poezie i moderní literatura jich používají jako důležitých konstrukčních
prvků své imaginace. Neexistuje kultura, která by strom (pokud s ním
přichází do kontaktu) nechávala stranou svého světa, kultura, která by
mu nevěnovala pozornost, ať v kladném či záporném smyslu. Stromy jsou
4
Viz k tomu H r u z a , K.: Arbeiten.
5
M a c D o n a l d , Callum: The Killing of SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich,
27 May 1942. New York 1989. Německé vydání: Heydrich. Anatomie eines Attentats. München
1990.
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pro lidská společenství natolik konstitutivními prvky, že v našich očích
v běžném uvažování dávno ztratily část svých fyzických a biologických
vlastností ve prospěch svých vlastností imaginativních. Ze stromu se mezi
lidmi stal symbol, strom se více než kterýkoli jiný rostlinný druh polidštil
a jako takový v lidech odedávna vyvolává nejrůznější pocity, motivuje je
k činům, v jeho blízkosti se odehrávají rozmanité rituály. Parafrázujeme-li slova Gastona Bachelarda, tak při pohledu na strom cítíme, že celým
vesmírem prostupuje stejná stromová síla. Strom stál u zrodu civilizace
a bude jí patrně provázet až do jejího konce.
Francouzského historika Alaina Corbina není třeba českým čtenářům
dlouze představovat. České překlady tří z jeho knih nám jej přiblížily
sice poněkud se zpožděním, avšak poměrně šťastným a reprezentativním
způsobem. I tak ale většina jeho prací zůstává tuzemskému zájemci zahalena tajemstvím. V každém případě v celosvětovém měřítku patří Corbin
k nejpřekládanějším a také nejprodávanějším francouzským historikům
současnosti. Tento úspěch můžeme jistě přičítat jeho schopnosti skloubit
ve svých textech vysokou odbornost spolu s originalitou a čtivostí. To vše
je umocněno i výběrem látky, které se ve svých knihách věnuje. Sám sebe
označuje jako historika senzibility, citlivosti, pocitů, čímž poměrně zjevně
navazuje na proslulé dějiny mentalit, ovšem nezastavuje se u nich a rozvíjí
dále svůj osobitý badatelský směr.
Jako jeden z nejvýznačnějších představitelů současné kulturní historie
se Corbin rozkročuje nad neobvykle rozsáhlým polem témat. Mezi širší
veřejností nejznámější směr reprezentuje kniha Narcis a Miasma, objevující
svět vůní a pachů 18. a 19. století a jejich společenské vnímání. Lidské představy vyvolané smyslovými vjemy – tentokráte sluchem – odkrývá Corbin
v knize Les cloches de la terre (Zvony země  ) z roku 1994. V ní, podobně
jako v Narcisovi a Miasmě, ukazuje, jak bohatý rejstřík představ se pojí
s naším vnímáním tak samozřejmé věci, jakou je vyzvánění zvonu, resp. to,
jak zvonění utvářelo jednu z velmi výrazných linií našich představ o světě.
Mikrohistorická studie Na stopě neznámému zůstává v Corbinově tvorbě překvapivě solitérním textem. Tato mistrovsky zvládnutá práce je však
samostatným článkem pouze co se zvolené metody týče. Svými ostatními
aspekty a především svým cílem, tedy snahou popsat sociální prostředí francouzského venkova a uvažování jeho obyvatel v 19. století, se pojí s jinými
autorovými pracemi. Namátkou zmiňme jednu z nejznámějších – Vesnici
kanibalů – ve které Corbin na pozadí brutální vraždy mladého šlechtice
vysvětluje politické myšlení a imaginaci obyvatel malé francouzské vesnice.
Kromě množství dalších knih s tematikou kulturních dějin (Histoire
du corps, Histoire de la virilité atd.) se však u Corbina výrazně rýsuje ještě
jeden badatelský zájem – dějiny vnímání přírodního prostředí a vztahu
člověka k němu. Corbin zde plně projevuje svou touhu porozumět lidským představám, imaginaci, touhu rekonstruovat minulost na základě
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nehmatatelných, avšak reálných a funkčních prvků. První z těchto prací
je kniha nazvaná Le territoire du vide (Území prázdnoty), v níž se Corbin
zamýšlí nad výrazným vzestupem zájmu člověka o pobřeží mezi polovinou
18. a polovinou 19. století. K podobnému tématu se autor vrací ještě několikrát, mimo jiné například v práci La mer: Terreur et fascination (Moře:
Hrůza a fascinace). V ní se pokouší uchopit fenomén moře nikoli pouze
jako biologickou, ekonomickou či zeměpisnou jednotku, ale především
jako nevyčerpatelnou pokladnici představ a úvah, které v lidech tento živel
vyvolává. Velmi podobný soubor otázek si Alain Corbin klade také ve své
nejnovější knize, v níž se středobodem jeho zamýšlení stává strom. Kniha
nese název La douceur de l’ombre: L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos
jours (Sladkost stínu: Strom, zdroj emocí od antiky do dnešních dnů) a v roce
2013 ji vydalo nakladatelství Fayard.
Ve čtrnácti kapitolách se autor pokouší odhalit a kategorizovat
rozsáhlý repertoár emocí a pocitů, které v lidech v posledních minimálně
dvou tisících letech vyvolávají stromy. Nikoli však společenství stromů, les.
Ten, jak Corbin v úvodu upozorňuje, skrývá strom. V knize jde autorovi
o osamocené stromy, ať již rostou divoce, nebo byly vysazeny lidmi. Zajímá
jej strom jako postava, osobnost, spíše než jako součást širšího kontextu
jiných stromů. Také je třeba vyzdvihnout další z omezení, které si Corbin
dal. Jako zkušený badatel chápe, že není možné vměstnat do jediné knihy
všechnu lidskou imaginaci spojenou se stromy. Z okruhu svého zájmu
tedy krom jiného vyřazuje politickou imaginaci, filozofické úvahy, ale také
třeba nejrůznější druhy společenských projevů spojených se stromy. Jeho
jediným zájmem zůstávají „dějiny emocí, které zažívali jednotlivci, kteří měli
v průběhu staletí možnost tyto emoce vyjádřit a zaznamenat“.
Nejobecněji, jak Corbin popisuje hned v úvodu, pak stromy vyvolávají
v lidech údiv a ohromení – svou velikostí, energií, elegancí či odolností.
Všechny tyto projevy pak vyúsťují v subtilnější dojmy a emoce, ať již mají
charakter pozitivní či výrazně negativní. Těm se autor podrobně věnuje
v následujících kapitolách. Oporu pro své myšlenky a tvrzení pak Alain
Corbin nachází v dílech předních umělců posledních více než dvou tisíc
let. Na prvním místě jsou u něj samozřejmě přítomni slovesní umělci, ať již
se jedná o Vergilia, Ronsarda, Rousseaua, Goetha či Prousta a Thoreaua.
Stranou však nezůstávají ani výtvarníci (Caspar David Friedrich, Hieronymus
Bosch, John Constable, Bernini či Gustave Courbet) a také vědci (Alexandr
von Humboldt, Charles Darwin). Corbinův výběr je pochopitelně značně
orientován na frankofonní kulturní oblast, budiž mu však připsáno ke cti,
že v případě potřeby pro něj není problémem sáhnout i do oblastí jiných,
mnohdy i značně vzdálených.
Meritum knihy je rozděleno do 16 kapitol, z nichž každá buďto pečlivě
rozebírá danou kategorii vyvolávaných emocí či jinak popisuje činnosti
s těmito emocemi spojené. Hned v první z nich se dozvídáme o činnosti,
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která velice často silné emoce vyvolané přítomností stromu následuje –
psaní na stromy. Jednání, které poznal téměř každý, snaha propojit se se
stromem, vložit do něj část svých pocitů, zaznamenat kousek přítomnosti
do něčeho, co v lidských představách symbolizuje věčnost. Zajímavé je
také Corbinovo propojení stromu a knihy, které již před ním zpracovali
i jiní autoři. Psaní na stromy má podle autora mnoho podob i pohnutek,
mnoho z nich se v podstatě v nezměněné podobě vyskytuje i dnes (např.
iniciály milenců vyryté do kůry).
Další kapitola evokuje strom jako svědka minulosti, často i velmi
vzdálené, mytologické. Lidé si při pohledu na vzrostlé stromy velice často
uvědomovali svou pomíjivost v čase, kontakt s takovým stromem v nich
vyvolával celou paletu emocí, od beznaděje vyvolané uvědoměním si
krátkosti lidského života až po zbožnou kontemplaci nad osudem dalších
generací, jejichž míjení bude pozorovat pouze strom. Především romantismus 19. století a s ním spojený rozvoj cestovatelství nabízí celou řadu
příkladů – libanonské cedry či yosemitské sekvoje, které byly mnohými
považovány za předpotopní. Koneckonců, jak Corbin upozorňuje, předpokládaná „nesmrtelnost“ některých druhů stromů vyústila ve Spojených
státech v poněkud zvláštní trend. Nebožtíci si nechávají část své DNA
implantovat do stromu, který pak roste na jejich hrobě.
Některé stromy jsou v lidských představách spojeny se zemí či podzemím, jiné s nebem, mnohé spojení země–nebe umožňují, a umožňují
tak i přechod od života ke smrti a k novému vzkříšení, regeneraci. Ovšem
nejen celé stromy, ale také jejich části – kořeny, mrtvé listy, humus – z nichž
následně opět vyrůstají nové stromy. Některé se staly přímo symboly smrti,
jejich pěstování mimo hřbitovy přinášelo neštěstí (tis, cypřiš, vrba atp.).
Naopak větvoví, živé listy evokují nebe a životní sílu.
Velice zeširoka je v knize pojednáno o posvátnosti stromu a emocích
jí vyvolaných. Corbin dokonce tvrdí, že tento druh emocí bývá nejsilnější.
Ve francouzském kontextu není možné nezmínit především Kelty a jejich
posvátné duby, kterým pak 17. století dodalo i jistý nacionální a dokonce
křesťanský rozměr. Ostatně téma posvátnosti stromu je všudypřítomné
téměř ve všech kulturách, se samozřejmou proměnou uctívaného druhu. Kultury polyteistických náboženství zasvěcují různé druhy různým
božstvům, monoteisté si vybírají spíše jeden druh, i když to nemusí být
pravidlem. Velice obšírnou částí textu je výklad o křesťanství, především
o stromech spojených se životem Ježíše Krista (dřevěný kříž) či svatých.
Inspirativní jsou i zmínky o stromech, ze kterých se staly přírodní oltáře
či kaple nebo které byly dokonce přeneseně považovány za svého druhu
přírodní katedrály.
Mezi negativní emoce, kterým je věnována celá kapitola, můžeme
zařadit i strach a zděšení. Ty bývají vyvolávány různými příčinami – tvarem a podobou stromu, místem, kde strom roste či pověstmi a legendami
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s ním spojenými. Západní imaginace v tomto kontextu jasně upřednostňuje
výjevy z Bible (např. strom obtočený hadem), ovšem nejen ty. Obávanými
jsou i stromy spojené s domnělým výskytem čarodějnic, ďábla, strašidel či
stromy rostoucí na místech násilného úmrtí, nevyjímaje stromy oběšenců.
Není na tomto místě možné rekapitulovat obsah celé knihy. Nastiňme tedy alespoň rámcově několik dalších témat, kterým se Alain Corbin
věnuje. Zázračné či fantaskní stromy nás odvádějí do říše snů a zřejmě
nejvýrazněji zapojují naši představivost. Nejde však vždy o stromy smyšlené,
zprávy o nich mají často svůj základ například ve vyprávěních cestovatelů
či obyvatel vzdálených území. Lidé v průběhu věků nepochybovali o duši
stromů, která v nich vyvolávala nejrůznější představy. Koneckonců s duší
stromu je do jisté míry spojen i obraz stromu jako důvěrníka a rádce.
Není známějšího příkladu, než řecká báje o králi Midasovi, kde hlavní roli
v tomto ohledu hraje dle Ovidia rákos. Obraz člověka svěřujícího svá tajemství stromu se v průběhu dalších staletí stal téměř archetypální součástí
obrazotvornosti evropského člověka.
Abychom zmínili ještě alespoň jedno, tentokrát méně obvyklé Corbinovo téma, uveďme jednu z posledních kapitol, která se věnuje stromu
a emocím erotického charakteru. Zde se autor nejdříve odvolává k Marcelu
Proustovi, sestupuje však následně opět až do starého Řecka a k Bibli.
Věnuje se představám o pohlaví stromů, metaforickému zobrazení žen
i párů pod stromy i symbolice stromů lásky.
Kniha Alaina Corbaina, byť je svou celkovou koncepcí ojedinělá,
zapadá do velice širokého kontextu knih o vnímání přírody, lesa i stromů
samotných. Jako první bychom zřejmě měli zmínit knihu Jacquesa Brosse,
specialisty na tematiku stromů, nazvanou Mythologie des arbres (Mytologie
stromů), která je Corbinovu dílu v mnohém podobná, i když Corbin se
zdaleka nevěnuje jen mytologii. Americký badatel Robert Harrison přispěl k tématu lesa svou objevnou knihou Forest: The shadow of civilization
(Les: Stín civilizace), ve které líčí, jak člověk v celých dějinách vnímal les
po stránce mytologické, náboženské, umělecké i mnoha dalších. Z německého prostoru můžeme zmínit knihu Alexandra Demandta Der Baum:
Eine Kulturgeschichte (Strom: Kulturní dějiny), která se opět v mnohém
přibližuje opusu Alaina Corbina. V českém kontextu není reflexe stromu
a lesa v lidském myšlení tak rozvinutá, i když existuje, jak dokazuje například listopadové číslo Dějin a současnosti z roku 2006. Zájemcům o lesní
tematiku v literatuře však můžeme rozhodně doporučit knihu Michala
Peprníka Topos lesa v americké literatuře, ve které autor prostřednictvím
tématu lesa jako literárního fenoménu seznamuje čtenáře i se vznikající
americkou společností.
Jak bývá ve francouzské nakladatelské praxi zvykem, knihy, u nichž
se předpokládá široké publikum, bývají vydávány ve více úpravách. Jinak
tomu není ani u představované práce Alaina Corbina. Ta byla vydána jed-
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nak v poměrně tradičním formátu většího školního sešitu v měkké vazbě
(nakladatelství Fayard) a vzápětí také v populární edici Champs Histoire
nakladatelství Flammarion (paperback do kapsy). Verze knihy z Fayardu je
doplněna několikastránkovou obrazovou přílohou, ke které autor v textu
často odkazuje, samozřejmým poznámkovým aparátem (je umístěn vzadu
a poznámky ke každé kapitole jsou číslovány vždy od jedničky, což trochu
ztěžuje orientaci) a stručným glosářem, který obsahuje několik medailonků osobností v knize zmíněných. V knize podobného typu, plné odkazů
na osoby a místa, by nebylo na škodu přiřadit také tradiční jmenný, místní,
případně i věcný rejstřík.
Kniha Alaina Corbina La douceur de l’ombre je pozoruhodným počinem, který velmi dobře zapadá do zbytku díla tohoto, dnes již klasického
francouzského historika. Corbin své texty formuluje s takovou lehkostí,
že se zdá, jako by látka vyvěrala přímo z jeho nitra. Cosi pravdy na tom
zřejmě bude, vždyť zkušenosti a přehled v tématu sbírá již několik desítek
let. Českého čtenáře by rozhodně potěšilo, kdyby se knihu, jakožto i předešlé Corbinovy tituly, podařilo přeložit do češtiny. Jistě by došla v našem
prostředí ocenění. Ve Francii se to koneckonců stalo krátce po vydání.
Kniha obdržela Cenu za nejlepší knihu o životním prostředí za rok 2013,
udělovanou Nadací Veolia.
Pavel Dvořák
Václav G r u b h o f f e r : Pod závojem smrti. Poslední věci Schwar
zenbergů v letech 1732–1914
České Budějovice, Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou
Pelhřimov 2013, 444 s., ISBN 978-80-905264-2-6
Jednu z mezer české historiografie představuje tematika dějin smrti
v „dlouhém“ 19. století. Výjimkou v tomto případě není ani šlechtické
prostředí. Zatímco s každodenností aristokracie ve století zrodu občanské
společnosti se můžeme blíže seznámit zejména prostřednictvím prací
Radmily Švaříčkové-Slabákové a Mileny Lenderové, posledních chvil
a vlastní smrti šlechticů se výzkum dotkl prozatím pouze nepatrně. Kulturní
historik Václav Grubhoffer působící na Ústavu romanistiky Filozofické
fakulty Jihočeské univerzity se pokusil tento nedostatek napravit. Ve své
knize, která je výsledkem několikaletého badatelského zájmu, analyzuje
právě fenomén smrti v prostředí české šlechty.
Autor si za předmět svého výzkumu zvolil knížecí rod Schwarzenbergů.
Jeho volba nebyla náhodná. Knížata ze Schwarzenbergu patřila k předním
představitelům urozených vrstev českých zemí a bohatství pramenů v jejich
archivech navíc umožnilo hlubší vhled do sledovaného tématu. Zde je třeba
ocenit, že i přes častou neuspořádanost archivních materiálů Grubhoffer
ve své badatelské práci využil širokou paletu zdrojů informací – kromě
„tradičních“ pramenů (písemností úřední povahy, testamentů, popisů
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pohřebních ceremoniálů atd.) pracoval s prameny, řekněme, méně frekventovanými, zejména vyznačujícími se osobní a ikonografickou povahou
(s kondolencemi, úmrtními oznámeními, lékařskými zprávami, pietními
spisy, zbožnými vzpomínkami apod.). Kniha tak podává vskutku plastický
obraz posledních nemocí, chvílí u smrtelného lože, pohřbů a také volby
pohřebišť jednotlivých knížat a kněžen ze Schwarzenbergu, hlubocké
i orlické větve.
Za klíčovou optiku, jíž pozoroval poslední chvíle a životní strategie
Schwarzenbergů, si autor zvolil vývoj dobového medicínského diskurzu. Právě téma osvícenské lékařské vědy, veřejné hygieny, vnímání těla,
předcházení nemocí apod. rozpracovává ve svých pracích z posledních
let Daniela Tinková. Od 40. let 18. století medicína začínala ovlivňovat
každodenní život člověka a její pronikání způsobovalo postupné narušování do té doby výlučně sakrální sféry umírání. Přibližně o třicet let
později vzal stát otázku hygieny do svých rukou – učenecké debaty vedly
ke vzniku státem podporované „zdravotní policie“ a k realizaci rázných
reforem v oblasti pohřbívání. S celým tímto procesem tzv. medikalizace
smrti Václav Grubhoffer seznamuje čtenáře v úvodní druhé kapitole. Již
zde (a platí to samozřejmě i pro další části) se nachází jedna z nejsilnějších
stránek celé Grubhofferovy knihy – autor do českého povědomí vnáší
poznatky zahraničních odborníků, a to především italské provenience,
a analyzuje dobové lékařské spisy, stejně jako kněžské příručky pro práci
s nemocnými.
Rodová tradice a reprezentace rodu nestály u Schwarzenbergů v opozici vůči vzrůstajícím medikalizačním snahám, lékařský diskurz zapříčinil
jejich určitou modifikaci. Třetí kapitola ukazuje, že jihočeská knížata a kněžny využívali minimálně od 80. let 18. století nejkvalitnější zdravotní péči
a dbali o kvalitu zdravotnictví i na svém panství. Ještě v závěru 19. století
se Schwarzenbergové v posledních nemocech svěřovali do péče předních
lékařských kapacit monarchie. Jejich umírání si po celé sledované období
zachovávalo náboženský charakter daný pevně stanoveným katolickým
rituálem, ale atmosféra u smrtelné postele a přístup kněží se během „dlouhého“ století proměnil – namísto veřejného „barokního“ umírání přichází
umírání v rodinném kruhu, v tichosti, kdy přítomný duchovní spolupracoval s lékařem a plnil roli těšitele umírajícího. Pohřby knížat a kněžen,
popisované v předposlední části, tvořily během celého sledovaného období
jakousi „hráz“ proti sekularizaci a zároveň představovaly veřejný projev
distinkce. Poslední rozloučení měla demonstrovat postavení nebožtíka
a jeho příslušnost k urozenému stavu, třebaže se těžiště exekvií na přelomu
18. a 19. století přesunulo od zádušních mší k pohřebnímu průvodu. Důraz
na rodovou tradici zde můžeme spatřovat ve vlastním průběhu a v podobě
celého pohřbu, které byly vždy prováděny na základě popisů ceremonií
předešlých pohřbů uložených v rodinném archivu.
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Poslední část knihy autor věnoval pojednání o schwarzenberských pohřebištích, přičemž poukázal na to, že v 17. a 18. století se
Schwarzenbergové v pohřebních zvyklostech inspirovali vládnoucími
Habsburky. U nich mělo svůj původ také zřízení schwarzenberské hrobky srdcí v Českém Krumlově a oddělené pohřbívání vnitřností v Třeboni
(s. 179 a dále), k nimž Grubhoffer vůbec jako první zaujímá stanovisko.
Pronikání medikalizace, resp. zavedení pohřebních reforem Josefa II.
ukončilo pohřbívání schwarzenberských těl v kostele sv. Augustina ve Vídni
a zapříčinilo několik desetiletí trvající kompromisní řešení v podobě hřbitovního kostela v Domaníně nedaleko Třeboně. U obou větví rodu, které
se vytvořily na počátku 19. století, vedla vzrůstající „láska k domovu“
a budování rodové paměti k výstavbě rodinných hrobek v blízkosti jejich
sídel ve druhé polovině 19. století.
K přednostem Grubhofferova pojednání jistě patří, jak již bylo naznačeno v předchozích odstavcích, časové rozpětí tématu – schwarzenberská
smrt a vše ostatní, co k tomu patří, není uzavřeno do jednoho časového
období, ale je sledováno od baroka, přes období josefinismu a „velkého“ 19. století až na práh moderní doby. Avšak ani uvedené rozmezí let
1732–1914 netvoří neproniknutelnou hranici, autor ji mnohdy překračuje.
Knize o posledních věcech Schwarzenbergů je však také možné něco
vytknout. Za ne úplně šťastné lze pokládat celkové členění knihy podle
dílčích fází umírání a smrti (nemoci, rituálu smrtelné postele, pohřbu
a pohřebiště). Autor zde neustále přeskakuje a vrací se do minulosti, takže
čtenář bez větší orientace v rodokmenu Schwarzenbergů (i přesto, že je
součástí přílohy) se poměrně brzy začíná ztrácet. Nabízelo se lepší členění
dle časových období, v jejichž rámci by byly na jednom místě u každého
aktéra popsány chvíle od nemoci po výběr pohřebiště. Vynikla by tak více
kontinuita, popř. diskontinuita jednotlivých zvyklostí. Neprakticky rovněž
působí umístění poznámkového aparátu (jenž zaujímá více než třetinu celé
monografie) za hlavní text knihy, jež čtenáře nutí neustále obracet strany
a listovat na konec knihy.
Některým podkapitolám by neuškodila větší míra koherence a přímočarosti. Působí poněkud jako samostatné studie, jež byly do textu pouze
vloženy. Kupříkladu podkapitola „Rituál smrtelné postele – katolický ideál“
(s. 101–109) vysvětluje na základě analýzy dvou kněžských příruček pro
práci s nemocnými/umírajícími z první poloviny 19. století, jak se oproti
baroku změnil přístup duchovních v těchto nikoliv jednoduchých situacích.
To by bylo jistě v pořádku, kdyby se zde autor zaměřil pouze na ty okolnosti,
které pro něj budou hrát v dalším textu nějakou roli. Tak trochu nadbytečně
působí například popis doporučení, jak by měl kněz postupovat v případě
nemocné těhotné ženy, tuláka, pocestného či člověka různě postiženého.
Na několika místech týkajících se doložení tzv. schwarzenberského
paradigmatu umírání, jehož počátek se klade do 30. let 18. století a jež dle
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autora sloužilo za vzor „správného“ umírání knížatům ze Schwarzenbergu
napříč dalšími staletími, se Václav Grubhoffer dopouští nevyvážené kritiky
písemného pramene. Ve třetí kapitole (s. 95–100) popisuje příběh dvou
Schwarzenbergů z počátku 20. století, kteří neumírali „doma“, nýbrž
v cizině. U prvního z nich pracuje Grubhoffer s popisem poslední nemoci
a smrti sepsaným jeho ošetřovatelkou-řádovou sestrou, v případě druhém
s výpovědí nevlastní matky. V obou dvou „zprávách“ se autor pozastavuje
zejména nad přehnanými projevy zbožnosti v posledních dnech obou knížat a považuje je za záměrnou stylizaci a přehánění pisatelek, kterým šlo,
dle Grubhofferova vysvětlení, spíše o podání obrazu „ideálního“ odchodu
z tohoto světa pro další pokolení, než o popsání skutečnosti. Autor ovšem
nepředkládá žádné důkazy podporující jeho domněnky. Pouze konstatuje,
že při takto emocionálně vypjatých situacích, „musí historik počítat s osobní
výpovědí svědků a jejich tendencí stylizovat skutečně dvojnásob“ (s. 97) a že
obě svědkyně se tímto způsobem snažily vyrvat šlechtice „nedůstojné smrti“
(s. 99). Ostatní informace obsažené v těchto dvou popisech Grubhoffer
považuje opět bez nějakého bližšího vysvětlení za věrohodné. Autor sice
nepochybuje o katolické podobě posledních okamžiků Schwarzenbergů
umírajících v cizině, ale množství ostentativních zbožných úkonů obou
šlechticů ve dnech a hodinách před smrtí se mu zkrátka nezdá. Navzdory
skutečnosti, že se v historických pramenech častokrát objevují různá
přehánění a nepravdy, lze proti autorově chabé argumentaci namítnout
například to, že obě knížata chtěla těmito zbožnými úkony „navodit“ atmosféru domova, napodobit umírání svých otců doma. Vždyť měli před
očima „schwarzenberské paradigma umírání“ z minulých generací, jak
Grubhoffer na jiném místě vysvětluje. Nebo pokud bychom uvažovali
o jejich rozporuplném postoji ke zbožnosti a víře vůbec, ze strachu před
smrtí, jejž, jak popisuje, pociťovali, se v posledních hodinách snažili alespoň
nějakým způsobem odčinit za života nedostatečně projevovanou zbožnost.
Stejným způsobem lze hodnotit autorovy pochybnosti o výpovědní hodnotě nábožných pasáží při popisu úmrtí „zakladatele“ paradigmatu Adama
Františka ze Schwarzenbergu roku 1732 (s. 110 a dále). Adam František
umíral náhle na střelné zranění utrpěné při lovu. Autor je skeptický vůči
častému opakování slov kajícnosti a pokání a několikeré zpovědi. Rádoby
zbožná slova a chování, jak jsou popsána v dobovém dokumentu, lze však
stejně tak interpretovat jako jednání vyvolané šokem z nenadálého postřelení a strachem ze smrti, který byl jistě živen dobovými obrazy s memento
mori a příručkami ars moriendi.
Lze také poukázat na malou pozornost věnovanou testamentům
jednotlivých aktérů, které k posledním věcem rozhodně patří, potažmo
na nepatrné zohlednění zádušních strategií Schwarzenbergů. Bylo by možné blíže pojednat o částkách věnovaných na zádušní bohoslužby, počtech
mší, penězích na chudé, o darech na sakrální stavby, vzdělávací instituce
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apod. Třebaže se autor rozhodl sledovat především biologický rozměr smrti,
kniha budí zdání, že Schwarzenbergové dbali více o „dobrou smrt“ a osud
svých fyzických ostatků, než o úděl svých duší po smrti. Hlubší rozbor
testamentů by také poukázal na další dimenzi posmrtné sebe-reprezentace.
Závěrem lze říci, že se Václavu Grubhofferovi podařilo úspěšně
rekonstruovat „veřejný“ obraz zádušního kultu, stejně jako interpretovat
„vnitřní“, resp. myšlenkový svět předního šlechtického rodu tváří v tvář
smrti a vnést do povědomí české historiografie nové poznatky. I přes
uvedené nedokonalosti je kniha cenným příspěvkem k poznání fenoménu smrti v kontextu medikalizace umírání a smrti v dosud studiem téměř
nedotčeném 19. století.
Václav Lunga
Radmila Š v a ř í č k o v á S l a b á k o v á – Jitka K o h o u t o v á
– Radmila P a v l í č k o v á – Jiří H u t e č k a a kol.: Konstruk
ce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody,
perspektivy
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2012, 544 s., ISBN 978-80-7422-218-4
Válečník, rytíř, kněz, metrosexuál, ale i pornoherec či hrdina so
cialistických seriálů. To je jen drobný výčet hlavních postav, se kterými
se setkáme na stránkách knihy Konstrukce maskulinní identity v minulosti
a současnosti. Koncepty, modely, perspektivy. I přes vysoký počet stran se ale
o žádný postmoderní román nejedná. Předkládaná kniha je první ucelenější
publikací představující v českém prostředí současné teoretické a metodologické trendy ve výzkumu maskulinity i možné konkrétní přístupy domácích
badatelů a badatelek. Již tato samotná skutečnost staví uvedenou knihu
do popředí odborného zájmu.
Průkopnická role je vždy dvojsečná. Na jedné straně otevírá téměř
neomezený prostor pro vytváření vlastních pojetí a přístupů (v našem
kontextu např. v tom, jak knihu koncipovat či komu přisoudit „kanonickou“ roli), na druhé straně ale i obdobně široký prostor pro mnohá úskalí
(např. vytýčení principiálně nesplnitelného „titánského“ úkolu či opomenutí
nějakého důležitého aspektu, teorie apod.). Podívejme se ale nyní postupně na to, jak se s výzvou prvenství autoři a autorky knihy, resp. vedoucí
autorského kolektivu vypořádali.
Nejdříve si však stručně představme tvůrce a tvůrkyně knihy. V čele
autorského kolektivu stojí badatelská čtveřice, jejíž jména jsou uvedena
i na přebalu knihy. Všichni jsou spojeni s Historickým ústavem Univerzity
Palackého v Olomouci, byť Jiří Hutečka momentálně působí na Univerzitě
Hradec Králové. Kromě Radmily Pavlíčkové, která se věnuje ranému
novověku, se ostatní zabývají především moderními dějinami. U dalších
jmen mnoho obdobných institucionálních shod nenalezneme. Na knize
spolupracovalo třicet badatelů a badatelek různého oborového zakotvení,
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jmenovitě historie, antropologie, sociologie a literární vědy. Nalezneme
zde „zavedená“ jména starší i mladší generace, kromě výše uvedených
např. Milena Lenderová, Marie Macková, Jakub Machek, Michaela Antonín
Malaníková, Vladimír P. Polách. Jako produktivní se jeví rovněž spolupráce
se Slovenskem prostřednictvím Tünde Lengyelové a Daniela Hupko.
Texty autorského kolektivu pokrývají, nikoli systematicky, několikasetleté období od středověku do současnosti, přičemž studií spadajících
do nejstaršího jmenovaného období je nejméně. Zároveň se díky rozličnému profesnímu zakotvení pisatelů a pisatelek jedná o aplikace různých
teoretických a metodologických přístupů. Takováto nejednotnost může
být velkým přínosem nebo také (a nikoli vzácně) kamenem úrazu. Danou
skutečnost si dostatečně uvědomovali i vedoucí autorského kolektivu:
„Naším jednotícím rámcem je maskulinita, respektive mužská sociální identita
a její konstrukce nahlížená z nejrůznějších úhlů pohledu, různými metodami,
na základě různých pramenů i očima hned několika oborů […] a taktéž různých
autorů“ (s. 17). Proti hrozbě rozmělnění a rozpadu kompaktnosti knihy se
postavili její poměrně jasnou strukturou.
Publikaci otevírá úvodní kapitola z pera Jiřího Hutečky a Radmily
Švaříčkové Slabákové. Zde je nastíněn hlavní záměr celé knihy, nechybí ani
velmi potřebný teoretický nástin konceptu maskulinity a přehled současného stavu bádání. Dalších přibližně pět set stran je rozděleno na dvě kapitoly.
První, o něco delší, se jmenuje Konstrukce maskulinní identity v minulosti.
Jak již napovídá název, jádro kapitoly tvoří historická zkoumání konceptu
maskulinity, pokrývající období od středověku do poloviny 20. století.
Tomuto relativně dlouhému období se věnuje vysoký počet autorů a autorek. V této kapitole nalezneme sedmnáct poměrně různorodých textů, které
však nejsou rozděleny chronologicky, ale do širších tematických okruhů.
Každý z nich zároveň tvoří samostatnou podkapitolu. První z nich obsahuje
dva příspěvky reflektující koncept maskulinity v konkrétní historiografické
oblasti. Michaela Antonín Malaníková se zabývala medievistickým bádáním,
Jiří Hutečka militární maskulinitou. V druhé podkapitole Typy aristokratické
maskulinity: válečník, čestný muž, otec a podnikatel nalezneme pět studií analyzujících jednotlivé formy maskulinity v časovém rozpětí od předbělohorské
doby do konce devatenáctého století. Na militární maskulinitu v podobě
ideálu rytíře nebo válečníka 19. století se zaměřil Václav Bůžek a Marie
Macková. Slovenské reálie přibližuje Tünde Lengyelová a Daniel Hupko,
kteří sledovali tvorbu ideálu uherského muže a postavu Jozefa Pálffyho.
Téma kavalírských cest jako důležitý zdroj konstrukce maskulinity ve druhé
polovině 17. století zaujalo Jiřího Kubeše. Následující část knihy poukazuje
na prolínání maskulinní a feminní identity na příkladu studií věnovaných
raně novověkému období. Radmila Pavlíčková sledovala tento zajímavý
proces v kontextu rituálu umírání v pohřebních kázáních, Jakub Ivánek
v textech českých barokních písní a Věra Vejrychová v tematice hrdinství
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ve francouzské mondénní společnosti 17. století. Čtvrtá podkapitola se
věnuje projevům maskulinní dominance v rodině a společnosti v širokém
časovém rozpětí od raného novověku po první polovinu 20. století. Roli
„hlavy rodiny“ v raném novověku reflektuje Pavla Slavíčková, v 19. století Jitka Kohoutová. Raně novověký příspěvek má rovněž Hana Jadrná
Matějková zabývající se porodem a těhotenstvím, resp. ambivalencí profese
porodní báby a lékaře. Do 20. století čtenářku či čtenáře přenesou texty
Jany Burešové o přispěvatelích do českých ženských časopisů a Jana Mareše,
který se zabývá problematikou krize mužské identity. Poslední podkapitolu
první části uzavírají diskurzivní formalizace maskulinity. Milena Lenderová
je zkoumá ve společenských katechismech 19. století, Marcin Filipowicz
na příkladu obrozeneckého diskurzu.
Název druhé velké kapitoly Konstrukce maskulinní identity v současnosti ladí s předchozí a změněno je pouze časové vymezení. Texty z pera
jedenácti badatelů a badatelek se věnují současným reflexím maskulinity.
Přívlastek „současný“ je zde ale nutné vnímat ve smyslu „Zeitgeschichte“,
protože několik příspěvků se zaměřuje na socialistické období, 90. léta
apod. S první kapitolou nemá tato druhá část podobný jen název, ale
i celkové uspořádání do obdobně zaměřených podkapitol. Nejdříve se
čtenář či čtenářka seznámí opět s koncepty maskulinity, tentokrát na příkladech otců a nezaměstnaných mužů. Nad deinstitucionalizací otcovství
se zamýšlí Martin Fafejta, vztah marginalizované maskulinity nezaměstnaných otců ve vztahu k dominantnímu modelu podrobuje analýze Martin
Béreš. Podkapitolu pak uzavírá Eva Kaněčková zaměřující se na proces
konstruování maskulinní identity prostřednictvím výchovy. I druhá podkapitola této části se věnuje konkrétním typům mužství. Analýzou televizních seriálů Muž na radnici a Žena za pultem, které byly poprvé vysílány
ve druhé polovině 70. let, se Jakub Machek pokouší přiblížit dobové
procesy konstrukce maskulinních identit. Za stejným účelem si vybrala
Radmila Švaříčková Slabáková obdobně zajímavý a zřídka používaný
pramen – biografická vyprávění mužů. Na základě srovnávání dandyho
a metrosexuála jako „prototypů“ jedné z maskulinních podob modernity
a postmodernity vypracovala svoji studii Barbora Půtová. I v současných
reflexích maskulinní identity rovněž nalezla svoje místo tematika prolínání feminních a maskulinních prvků. Všechny tři příspěvky této podkapitoly analyzují literární díla. Marta Součková pracuje s polistopadovými
prózami několika slovenských autorů, Lence Suché pro představení identity mužských románových hrdinů stačila tvorba pouze jednoho z nich
– Máriuse Kopcsaye. Do jiných vod beletrie se vnořil Vladimír P. Polách,
který analyzoval genderové role v románu Neuromancer ikonické postavy
kyberpunku Wiliama Gibsona. Čtvrtá podkapitola velmi plynule navazuje
na předchozí stránky. Zabývá se stejným tématem prolínání a obdobně
jako poslední uvedená studie se zajímá o „specifickou realitu“. Jaroslava
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Kubátová se zaměřila na kyberprostor, Michal Boháč na virtuální svět
pornografie. Celou publikaci uzavírá shrnující závěr Znovu k genderu,
který upozorňuje na perspektivnost bádání o maskulinitách a zároveň
na specifika českého prostředí vyznačujícího se např. absencí některých
západoevropských modelů. Předešlý text doplňuje bohatý poznámkový
aparát zabírající více než sto stran a o něco kratší, ale obdobně široký výběrový seznam literatury. Pro usnadnění práce s takto rozsáhlou publikací
se autoři rovněž shodli na vypracování jmenného rejstříku obsaženého
na posledních stranách knihy.
Hodnocení kolektivní monografie, jež má více autorů/ek, než by mohlo usednout k jednomu stolu, se zásadně liší od psaní recenzí na publikace,
na jejichž titulní straně nalezneme pouze pár jmen. Hlavní rozdíl spočívá
v rezignaci na zohlednění řady aspektů, které různorodé podkapitoly nabízí
a nelze uvažovat ani o všech tradičně reflektovaných bodech. Proto ve svých
připomínkách budu sledovat pouze ty momenty, které považuji za nejdůležitější. V prvé řadě se jedná o úvodní teoretickou studii, která vytyčuje
koncept knihy a především dává celé problematice poměrně jasné zakotvení. Všechny tyto body studie Úvodem: Od genderu k maskulinitám podle
mého názoru splňuje. Jiří Hutečka s Radmilou Švaříčkovou Slabákovou se
zde vymezují vůči esencialistickému pojetí maskulinity a hlásí se ke konstruktivistickému přístupu. Zároveň zmiňují konkrétní jména badatelů/ek
a jejich práce včetně jisté historiografické geneze. Vše je navíc napsáno
velmi srozumitelným a přitom výstižným odborným jazykem, což osobně
považuji za jedno z velkých pozitiv publikace. Ve stejném duchu působí
i závěr odkazující k celkové genderové problematice. Koncept maskulinity
je zde tak primárně pojímán jako jedna z relativně svébytných, ale přesto
integrálních součástí genderového pole.
Druhý důležitý moment, který považuji pro každou publikaci za zásadní, představuje její vnitřní členění. Jak je patrné již z výše uvedeného, ani
v tomto bodě nelze autorskému kolektivu nic vytknout. Kniha Konstrukce
maskulinní identity v minulosti a současnosti je dobře promyšlená a jasně
strukturovaná. Obě kapitoly na sebe navazují a svojí formální stránkou se
vzájemně zrcadlí. Podkapitoly uvedené v první části nalezneme s jiným
časovým zařazením i v druhé. Kompatibilnost horizontálního i vertikálního členění publikace považuji za velmi přínosnou zejména vzhledem
k vysokému počtu autorů a autorek.
Třetí důležitý moment představuje samotný obsah knihy, v našem
případě tvořený dvaceti osmi studiemi. Je prakticky nemožné a pravděpodobně ani nepříliš smysluplné, abych se zde věnovala hodnocení všech
textů. A zároveň, i když je recenze výrazně subjektivní záležitost, nechci
zde prezentovat pouze některé studie, jež osobně považuji za zajímavější
než ostatní. Pokusím se na ně nahlížet ve vztahu k celku knihy, a to ve třech
vzájemně se prolínajících aspektech: téma, prameny, metodologie/teorie.
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Jak již samotné stručné představení dílčích textů ukazuje, jedná se
o velmi variabilní materiál různorodého zaměření i přístupu. Tematickou
jednotu studií nenalezneme. Převažuje však zájem o profánní sféru, hledání
a analýza maskulinního dobového ideálu a dalších konkrétních podob
mužství. Nelze rovněž jednoznačně tvrdit, že by byla analyzována pouze
veřejná sféra, s níž je tradičně maskulinita primárně spojována. Roli otce
a partnerským vztahům je zde věnována nemalá pozornost. S diverzitou
tematickou souvisí i ta pramenná, což je dáno zejména relativně širokým
časovým rozpětím předmětu bádání. Nalezneme zde materiály institucionální i osobní povahy, prameny archivní i ty, které jsou uloženy spíše
v knihovnách. Jednoznačně převažují písemné prameny, pro dvacáté století
se však několikrát vyskytují i audiovizuální a orální prameny. Posledně
sledovaný aspekt teorie a metodologie v knize rovněž není pojat uceleně.
Někteří autoři a autorky podávají vlastní přiblížení odborných východisek,
naopak u některých se tyto pasáže vůbec neobjevují. Zmíněné teoretické
inspirace jsou v prvně jmenovaných textech jednotné v primárně konstruktivistickém přístupu, stejně jako se k němu hlásí úvodní studie z pera
části autorského kolektivu. Některé texty – a nutno podotknout, že jsou
v menšině – však inklinují k esencialismu. Otázkou je, zda zcela reflektovaně, protože se většinou rovněž jedná o studie, jež se nezabývají ani tak
maskulinitou, jako spíše muži.
Právě zmíněná ohromná a mnohovrstevnatá diverzita vzbuzuje dohady, zda je těchto přibližně čtyři sta stran textu (bez poznámkového aparátu
atd.) vůbec možné považovat za nějaký kompaktní celek. Moje odpověď zní
„ano“, ale pouze za splnění dvou podmínek: jasné struktury a smysluplného
zdůvodnění. Je velmi pravděpodobné, že vedoucí autorského kolektivu
si kladli podobně zaměřené otázky. Obě podmínky jsou zde totiž splněny. O skvěle vystavěné struktuře knihy jsem se již zmiňovala, pokud jde
o zdůvodnění, je zde uvedeno následující: „Cílem takto strukturovaného textu
je nabídnout sice nikoliv kompletní, nicméně maximálně komplexní a plastický
obraz jak samotného procesu konstruování, udržování a přetváření maskulinit
[…], tak i nejrůznější možné metodologické přístupy“ (s. 20). Autoři/ky tak
chytře využili výsadního postavení prvotiny a pojali celou publikaci jako
reprezentativní přehled současných podob bádání o maskulinitě v rámci
převážně české vědy. S tímto zarámováním se pak nejednoznačně hodnotitelná variabilita vlastně stává výhodou.
Celkově lze předkládanou knihu Konstrukce maskulinní identity
v minulosti a současnosti jen doporučit. Průkopnická role je zde výborně
zvládnuta, nic zcela zásadního zejména z hlediska metody a teorie zde
podle mého názoru není opomenuto. Publikace si ale ani nevytkla žádný
nesplnitelný cíl, naopak svůj záměr pojala velmi pragmaticky. Na každého
zájemce či zájemkyni o bádání o maskulinitě zde čeká řada inspirací. Kniha
se v tomto smyslu může stát odrazovým můstkem pro zcela neobeznámené,
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poskytuje však podněty i lidem, kteří se genderovými analýzami zabývají.
Jedno je však jisté: nějaká příští přehledová nebo syntetizující publikace
o maskulinitě se bude muset z hlediska své koncepce inspirovat jinde.
Onen pragmaticky vystavěný cíl je v jakékoli další práci nezopakovatelný.
Denisa Nečasová
*
Jan S t e j s k a l (ed.): Hodoeporicon
Ambrogia Traversariho
České Budějovice, Bohumír Němec – Veduta
2013, 234 s., ISBN 978-80-86829-88-3
Dílo Hodoeporicon, jehož překladu
do češtiny se zhostil Jan Stejskal, představuje cestovní deník mnicha camaldulské
kongregace a jedné z klíčových osobností
italské renesance Ambrogia Traversariho.
Ambrogio Traversari pocházel ze starobylého italského rodu, čemuž odpovídaly
i jeho společenské kontakty: úzké přátelské
vztahy udržoval např. s flotentským rodem
Medici, jak ukazuje sám jeho deník. Přesto do dějin vstoupil jako čelná osobnost
přísné benediktinské reformy, kterou inicioval v 11. století sv. Romuald z Ravenny,
a třebaže by sám Traversari dal přednost
poklidnému životu v ústraní klášterního
skriptoria, kde by se mohl věnovat milované řečtině a antickým pohanským autorům,
řízením osudu stanul v čele camaldulského
řádu a jako takový měl na svých bedrech
starost o jeho reformu.
Traversariho jméno bylo v českém
prostředí ve známost uvedeno právě Janem
Stejskalem. Této osobnosti věnoval Stejskal
několik studií a více či méně se prolíná také
oběma jeho dosud vyšlými knihami (Podivuhodný příběh Jana Jeronýma, 2004; Řecké
dědictví na západě, 2011). Překlad Traversariho cestovního deníku se proto jeví být
logickým krokem. Alespoň pro autora. Co
však pro českého čtenáře? Klíčem k zodpovězení této otázky je samozřejmě v první
řadě obsah Hodoeporiconu.
Traversariho dílo zachycuje léta
1431–1434, tedy v kontextu evropské historie velmi poutavé, ba bouřlivé období.
V říjnu roku 1431 se Ambrogio Traversari
stal generálním představeným camaldulské
kongregace, což naprosto změnilo jeho život. Právě Hodoeporicon tuto fázi jeho ži-

vota alespoň zčásti zachycuje. Dominantní
pozornost tu Traversari věnuje své práci
generálního představeného řádu, průběhu vizitací, problémům, které řád trápily
a jimž musel Traversari čelit. Traversari byl
už s ohledem na svou funkci angažovanou
osobou, nadto, jak dokládá Hodoeporicon,
mu reforma řádu a církve ležela opravdu
na srdci, což však nebylo vždy vítáno s povděkem. Hodoeporicon tak přináší i cenný
vhled do vztahů uvnitř camaldulského společenství, třebaže musíme mít na mysli, že
jde toliko o pohled jedné strany. Ve srovnání s popisovanými snahami o reformu
camaldulské kongregace věnuje Traversari
jen malou pozornost poměrům v obecné
církvi a papežské politice, třebaže i zde hrál
poměrně výsadní roli. Setkání s císařem Zikmundem popisuje jen zběžně, podobně při
vyprávění o slyšení u papeže Evžena IV.
věnuje Traversari větší pozornost tomu,
jakou radost udělal papeži jeho dar překladu díla Jana Zlatoústého do latiny, než
hlavnímu pnutí doby. Basilejský koncil je
v Hodoeporiconu zmíněn opakovaně, leč jen
letmo. Častěji už mezi řádky Hodoeporiconu
probleskují Traversariho kulturní zájmy –
radost z nových objevů antických rukopisů
v italských knihovnách, kontakty s dalšími
humanisty, ale také atmosféra a poměry
v soudobé italské společnosti. Můžeme
jen litovat toho, že Ambrogio Traversari
ukončil svůj cestovní deník rokem 1434
a nestihl zde zachytit své dojmy z koncilu
v Basileji a především ve Ferraře, resp. Florencii. Ferrarsko-florentský koncil se totiž
stal Traversariho hvězdnou hodinou díky
podílu na uzavření unie mezi katolickou
a řeckou (byzantskou) církví.
Text překladu doprovází řada poznámek a vysvětlivek, které zvyšují čtenářský
komfort. Traversari například v díle opakovaně hovoří o několika různých Jeroný-
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mech, které by čtenář nebyl bez pomoci
Jana Stejskala schopen od sebe odlišit. Také
úvod, shrnující Traversariho život a činnost
nejen v kontextu Hodoeporiconu, dosvědčuje
Stejskalovu erudici. Jan Stejskal zde reflektuje dosavadní bádání i různé edice Traversariho díla, porovnává je s dochovanými
rukopisy a doplňuje je o údaje obsažené
v bohaté Traversariho korespondenci.
Celkový dojem z českého překladu
Hodoeporiconu Ambrogia Traversariho je
proto kladný. Na první pohled českému
čtenáři vzdálené dílo představuje barvitý
vhled do církevních poměrů a politiky první
poloviny 15. století, kniha díky tomu poskytuje zajímavé rozšíření obzorů například
domácího husitologického bádání. Stejně
tak lze Hodoeporicon doporučit zájemcům
o dějiny renesance a humanismu či kulturních a intelektuálních dějin obecně. Traversariho cestovní deník také skýtá řadu
postřehů o každodenním životě v pozdně
středověké Itálii. Český překlad Hodoeporiconu (teprve druhý do některého z živých
jazyků) má tedy potenciál potěšit široký
okruh čtenářů.
Josef Šrámek
Johannes L ö w e n k l a u : Kronika
nová o národu tureckém
Eds. Eduard Petrů – Jana Kolářová – Tereza
Kohoutová. Olomouc, Univerzita Palackého
v Olomouci 2013, 616 s., ISBN 978-80-2443660-9
Již na počátku let devadesátých připravil Eduard Petrů (1928–2006), profesor Katedry bohemistiky Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
edici zajímavého historického pramene ze
sklonku 16. století. Jedná se o českojazyčnou verzi Kroniky nové o národu tureckém
z pera německého humanisty a polyhistora
Johannese Löwenklaua (v německém originále Hansen Löwenklau’s Neue Chronik türkischer Nation, Frankfurt 1590), přeloženou
českým učencem Janem Kocínem z Kocinétu a vydanou v Praze roku 1594 Danielem
Adamem z Veleslavína. K vydání edice
však bohužel, zřejmě z finančních důvodů,
během editorova života nedošlo. Teprve
před několika lety získaly Jana Kolářová
a Tereza Kohoutová z olomoucké Katedry
bohemistiky k vydání Löwenklauova díla
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finanční prostředky, a roku 2013 tak práce
profesora Petrů po letech získala tištěnou
podobu. Dlužno podotknout, že k vydání
došlo u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.
Obsáhlá publikace o více než 600 stranách je tvořena předmluvou editora, vlastním textem edice (včetně dvou původních
rejstříků), dále rozsáhlými vysvětlivkami,
závěrečná část je zaplněna slovníčkem
méně známých staročeských výrazů a ediční
poznámkou editorek. Jelikož je publikace
určena odborné veřejnosti, nechybí zde ani
anglické resumé.
Autor kroniky, Johannes Löwenklau
(1541–1594), známý též jako Leunclavius,
náležel v německém prostoru druhé poloviny 16. století k výrazným učencům. Oplýval
vědomostmi historickými, filologickými, zajímal se rovněž o kultury orientálních národů. Nepřekvapí snad proto ani jeho čilé
kontakty s českými zeměmi či jeho přátelství s Karlem starším ze Žerotína. V době,
kdy byl Balkánský poloostrov z výrazné
části ovládán osmanskými Turky, bylo turecké nebezpečí vpravdě aktuální hrozbou
pro obyvatele střední Evropy. Neexistovalo
však tehdy žádné rozsáhlejší literární dílo,
které by běžnému čtenáři přiblížilo stále
ještě neznámou tureckou kulturu a minulost. Vcelku populárním způsobem se takového úkolu ujal právě Löwenklau. Ve svém
textu se zaměřil na dějiny Osmanské říše
od jejího vzniku, symbolicky pak své líčení
zakončil rokem 1550. Löwenklauovo dílo,
na svou dobu ojedinělé, bylo čtenářskou
obcí přijato příznivě. Brzy také došlo k několika překladům kroniky do jiných jazyků.
Do češtiny bylo dílo přeloženo prakticky
vzápětí.
Název spisu zcela odpovídá žánru
textu – dílo je spíše analistického charakteru a jedná se o kompaktní zachycení
významných událostí v autorem sledovaném období. Příznačná je pro tuto práci
rovněž skutečnost, že Löwenklau podle
všeho poctivě využíval pramenů, dokonce
vycházel z autopsie. Na několika místech
totiž prohlašuje, že Osmanskou říši osobně navštívil, jím uváděné turecké reálie pak
tuto domněnku skutečně podporují. Také
překladatel díla do českého jazyka – Jan
Kocín z Kocinétu – s textem nakládá jakož-
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to s historickým pramenem a jeho českou
verzi koncipuje spíše jako kritickou edici.
Editorky učinily v rámci přípravy textu
do tisku několik dílčích úprav, zejména se
pokusily o přiblížení edice Eduarda Petrů
původnímu originálu z roku 1594. K obsahu díla uveďme alespoň jednu připomínku
faktografického charakteru. V předmluvě
jsou nesprávně uváděna životní data Johannese Löwenklaua – místo korektního
údaje 1541–1594 jsou zde léta 1533–1591.
Anotovanou publikaci lze označit za významný ediční počin. Může se stát užitečnou pomůcku ať už historikům, literárním
historikům či těm nejzasvěcenějším – turkologům.
Lukáš F. Peluněk
Bohdan K a ň á k : Tajemství olo
mouckých městských knih
Olomouc, Nakladatelství Kaligram 2014,
168 s., ISBN 978-80-904847-3-3
Výpravná publikace B. Kaňáka, ředitele Státního okresního archivu v Olomouci,
si klade za cíl seznámit širší veřejnost s jedním z typů archiválií, jejž olomoucký archiv
uchovává a jímž jsou úřední městské knihy.
Jde tedy o publikaci vědecko-popularizační
či spíše osvětovou, protože zájemce o historii, který se běžně do samotného archivu
nedostane, má možnost být doslova zasvěcen do problematiky, a to nejen vlastním,
vysoce odborným textem, ale také vhodně
volenou, barevnou obrazovou přílohou,
která text doprovází, a umožňuje tak učinit
si komplexnější představu jak o konkrétní
archiválii, tak také o uložení knih v archivních depozitářích.
B. Kaňák má výhodu v tom, že olo
moucký archiv a jeho úřední knihy se těšily soustředěnému zájmu jeho předchůdců
(V. Nešpor, J. Kux, V. Spáčil), respektive
některé už byly zpřístupněny samostatnými
edicemi, sám ovšem prokazuje, že je v znalosti materiálu, jejž spravuje, důstojným následovníkem jmenovaných. K vydání publikace jej do jisté míry podnítila současná
práce na projektu Libri civitatis (grantový
projekt filozofických fakult ústecké a pražské univerzity), jehož účelem je revidovat
stav katalogizace našich městských knih
pro středověk a navázat pro období novověku. Autor tak využívá postřehů, kterých

Á

K

L

A

D

Y

nabyl důkladným studiem olomouckých
městských knih a pro odborníky i „poučené laiky“ vybírá z celkového úctyhodného
množství olomouckých městských knih
a rukopisů (pro léta 1343–1953 jde o celkem 6 679 jednotlivin) jedenáct, které jsou
charakteristickými zástupci jednotlivých
kategorií městských knih, tedy od knih
právních a správních až po knihy soudní,
které obsahují zápisy netýkající se města
jako celku, ale jeho jednotlivých měšťanů
a obyvatel. Tomuto výběru předchází zasvěcený úvod pojednávající právě na základě
obecné charakteristiky městských knih o jejich typologii (v badatelském zpracování
tedy o jejich kategorizaci), přičemž dále už
autor postupuje k vlastním olomouckým
knihám a k metodice výběru pro předkládanou publikaci.
Popis knih, které B. Kaňák přibližuje
i s transkripcí vybrané ukázky textu, vychází
ze současných požadavků na vědeckou katalogizaci městských knih, takže jsou zde
ve stejné hierarchické struktuře pro každou
vybranou jednotlivinu uváděny jak údaje
kodikologické povahy (kromě charakteristiky písma a zjištěných písařů i úprava vazby,
výzdoba, ukázky filigránů), tak i údaje vyplývající z diplomaticko-obsahové analýzy.
Navíc oproti striktním odborným zásadám
popisu je veden oddíl, který předmětnou
jednotlivinu přibližuje běžnému čtenáři, totiž tzv. příběh knihy, jenž „čtenáře seznamuje
s okolnostmi vzniku knihy i s historií jejího
užívání v širším kontextu dějin města“. Jako
„reprezentanty“ kategorie olomouckých
úředních knih autor zvolil nejstarší zachovanou Památnou knihu z let 1434–1420,
Míšeňskou právní knihu z let 1412–1568
(1602), Památnou knihu z let 1430–1528
(zvanou v literatuře rovněž jako kodex
Václava z Jihlavy), Naučení a rozsudky
z Vratislavi (jako vrchní stolice magdeburského práva) z let 1484–1565, Formulář
českých a německých písemností se vzory
písma z let 1507–1526 (této unikátní knize
věnoval B. Kaňák soustředěnou pozornost
ve svých paleografických studiích), Půhony
města i od města k zemskému soudu z let
1516–1523 (jde tedy o vedenou městskou
knihu a nikoli, jak se někdy mylně soudí,
o knihu z roviny zemského práva), Knihu
testamentů z let 1541–1557, Radní proto-
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kol z let 1550–1569 (usnesení městské rady
i v záležitostech nesporné soudní agendy),
Purmistrovské počty (neboli účty) z let
1566–1582, Rejstřík městské dávky (daně)
a Knihu rozsudků městského soudu v trestních záležitostech z let 1582–1662 (jde
zřejmě o svébytnou soudní knihu městského fojta, který ovšem vynášel rozsudky
v intencích rozhodování kolektivního orgánu přísežných). Z podaného výčtu je patrné,
že vybrané knihy spadají od svých počátků
k časové hranici 60. let 17. století. Pro lepší
prvotní přehled čtenáře se domnívám, že
tato skutečnost, totiž že jde o výběr knih
středověkých a raně novověkých, mohla být
naznačena v podtitulu publikace, respektive že časový rozsah jednotlivých městských
knih měl být naznačen už i v jejím obsahu.
Autor je ve svých popisech precizní
a přináší kromě jiného i vysvětlení etymologie a sémantiky některých pojmů, které
sice vědecké publikace používají, ale ne
vždy je srozumitelně vysvětlují dalším zájemcům. Jde především o pojmy kodex,
liber, přísežný (šep, scabinus), konšel
(consul) a také lozunka (termín je používán
ve smyslu „sbírka“ či „dávka“, v původním
významu však šlo o vyplacení). Osvědčuje-li
B. Kaňák evidentně také své hluboké znalosti paleografie, přivítala bych ještě, kdyby
písmo konkrétních knih nebylo jen obecně charakterizováno, ale kdyby typ písma
byl zmíněn i u vybraných ukázek. Ty, jak
bylo naznačeno, jsou nejen důkladně transkribovány, ale také převedeny z dobové
němčiny či latiny do současné češtiny, což
je sám o sobě náročný úkol, a jelikož není
nikde výslovně zmiňován překladatel, lze se
oprávněně domnívat, že i tohoto náročného
úkolu se zhostil sám autor knihy.
V případě Tajemství olomouckých knih
jde tedy o první publikaci svého druhu, která přístupnou a zároveň vysoce odbornou
formou pojednává o archivním materiálu
(na širší osvětu jsme zatím z humanitních
věd zvyklí především z prostředí archeologů). Že ovšem nejde jen o knihu popularizačního zaměření, o tom svědčí důkladný
seznam využitých pramenů a literatury,
jakož i spojený jmenný a věcný rejstřík,
umožňující dobrou orientaci v textu, a cizojazyčná resumé. Publikace B. Kaňáka by
tak jistě byla hodná následování i pro jiné
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archivy, respektive i jiné druhy archivního
materiálu, aby se zainteresovaná veřejnost
mohla seznamovat s naším doslova nezměrným archivním bohatstvím.
Ludmila Sulitková
Jana V o j t í š k o v á : Cvičení z tran
skripce českých raně novověkých textů
z let 1500–1620 (Hradec Králové)
Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzity
Hradec Králové 2014, 44 s., ISBN 978-80260-7228-7
Každou nově vydanou příručku věnující se transkripci historických textů lze jen
uvítat, protože osvojení si principů ediční
práce by mělo patřit mezi základní výbavu
každého historika. Zejména proto, že začínající zájemce zpravidla neví, jak pracovat
s transkripčními pravidly a považuje je téměř za normativní nařízení. Překonání těchto stereotypů a pochopení principů přepisu
textů má napomoci tato příručka.
Autorka si pro ni zvolila celkem
20 ukázek jazykově českých raně novověkých textů z městské kanceláře Hradce Králové z rozmezí let 1500–1620. To umožňuje zachytit vývoj jazyka v delším časovém
rozmezí, které odráží významné pravopisné
změny, a to v jednom prostředí. Pro tisk
příručky byl zvolen kvalitní papír, jenž poskytuje velmi dobře čitelnou předlohu.
Přepisy textů jsou opatřeny komentářem ve formě poznámkového aparátu, který
je určen jako pomoc pro uživatele. S takovou
pomocí pro začínajícího badatele se v příručkách tohoto typu nesetkáváme, použití komentáře lze hodnotit jen pozitivně, protože
to dává autorce možnost hlubšího vysvětlení
použitého postupu a čtenáři usnadňuje jeho
pochopení. Komentář je zaměřen dvojím
směrem, vysvětluje jazykové jevy, ale především reálie v textu, do nichž lze zahrnout
i vysvětlení významu staročeských slov. Je
trochu škoda, že poznámky jsou smíseny
do jediné číslované řady. Didaktičtější by
bylo, kdyby věcné komentáře byly odděleny od textových jiným značením. Tak je
tomu totiž ve skutečných kritických edicích
(věcné poznámky jsou značeny číslicemi,
textové písmeny), a začínající editor by se
tak na tento princip připravil.

Z
Samotná transkripce textů je založena
na citlivé reflexi jazyka pramene (autorka
je nejen historička, ale také bohemistka).
Vychází z toho, že i když jsou zásady pro
přepis raně novověkých textů k dispozici,
nelze je brát jako něco neměnného. Jejich
aplikace musí vycházet z pramene samotného, zejména se musí přizpůsobit vývojovému stavu jazyka vydávaného textu.
Kvalitu přepisu může pozitivně ovlivnit
i znalost prostředí, v němž texty vznikaly.
Srovnáním obrazů ukázek s přepsaným textem dokládá, že jde o transkripci v plném
slova smyslu. Mohlo by se zdát, že přepis je
na některých místech snad až příliš odvážný, protože v různých aspektech překračuje
dosud tiskem vydaná pravidla a zejména se
liší od populární a poměrně často užívané
transliterace. Autorka vskutku nic zbytečně
nearchaizuje, není to ani potřeba, protože
se v mnoha případech jedná pouze o jevy
grafické povahy, které se konzervativně stále drží v zápisech. Starobylost textu ostatně
dostatečně dokládá syntaxe a slovní zásoba.
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Důležitým aspektem je důsledné sledování stavu vydávaného jazyka a zachycení
jeho vývojových stupňů transkripcí. Uvnitř
zvoleného časového rozsahu ukázek je rok
1526, jenž je symbolicky transkripčními pravidly považován za mezník, který radikálně
zjednodušuje principy přepisu. Autorka tuto
zásadu relativizuje, když prezentuje ukázky
přecházející toto smluvní datum v kontinuální řadě. Její transkripce důsledně reflektuje
stav jazyka a zjednodušuje se jen postupně
a zvolna. Přepisy ukázek z krajních mezí
zvoleného období jsou tak poněkud odlišné. Tím se ovšem jako relevantní otevírá
možnost, aby v edicích, které pokrývají delší
časové období (třeba více století), byly texty vydávány s ohledem na jazykový vývoj,
což se navenek může projevit nejednotností
transkripčních pravidel.
Z výše uvedených důvodů lze tuto příručku považovat za zdařilou a inspirativní
pro toho, kdo si chce trpělivým porovnáváním ukázek pramene a výsledné transkripce
osvojit zásady přepisu.
Zbyněk Sviták
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Středověk a raný novověk
Vratislav V a n í č e k : Svatý Václav. Panovník a světec v raném
středověku
Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka 2014, 328 s., četná černobílá vyobr.
v textu + barev. příl., ISBN 978-80-7432-501-4
Téma sv. Václava představuje v české historiografii nadčasový bestseller:
autor nejnovější monografie dokonce světce označil za „klíčníka starých českých dějin“, který je otevírá svým postavením mezi nejstaršími známými členy
rodu Přemyslovců, aktivním christianizačním působením a také dík skvělým
legendám, které o tomto knížeti a světci vznikly. Ač se Vaníček problematikou dříve systematicky nezabýval, přišel se syntetickou prací, v níž prokázal
důvěrnou znalost pramenů i příslušné literatury. Nejde o práci typu „hrdina
a jeho doba“, ale o příběh českého knížete, z nějž se pro mučednickou smrt
a soudobé požadavky christianizačního procesu stal světec, a sice v rámci
společnosti a doby, v níž žil a nakonec i zemřel. Striktně řečeno, Václavův
život a vládu zachycuje pouze druhý oddíl ze čtyř oddílů knihy. První je
věnován utváření přemyslovského panství ve středních Čechách, poměru
k Bavorsku a roli Moravy stejně jako prvním třem generacím Přemyslova
rodu. Třetí oddíl sleduje události odehrávající se po zbytek 10. století, tedy
především počátek utváření Václavova kultu, snahy přemyslovských knížat
v oblasti politické i christianizační, vztahy k Polsku i Maďarům, působení
druhé „hvězdy českého nebe“, totiž sv. Vojtěcha. Ve čtvrtém oddílu autor
uvažuje v širších souvislostech o roli českých světců, přesazích svatováclavského kultu do zahraničí, jeho využití v rámci ideologie prvních království
i významu pro další etapy středověkého vývoje českého státu. Vaníček často
uvádí v textu přímé citace z pramenů (v českém překladu), které následně
interpretuje a komentuje; zatímco v některých starších pracích autora působil
tento přístup poněkud rušivě, zde mu lze přiznat plné oprávnění.
Autor předpokládá, že se (z franckého pohledu) kolem roku 872
přesunuje politické těžiště Čech z oblasti planiny kolem Ohře a části Polabí do prostoru Vltavy, v zásadě okolí dnešní Prahy. Za závažnou událost
považuje Bořivojův křest, kterým měl v očích svých rodáků zajistit pomocí
„bezpečné“ christianizace plodnost země. Odmítá však názor D. Třeštíka, že
by se Bořivoj stal jakýmsi Svatoplukovým náměstkem v Čechách, protože
v očích franckých pramenů byl tento kníže jediným reprezentantem země
a zachovával věrnost vůči Bavorsku. Skepticky posuzuje také Třeštíkův
názor, že Bořivoj vybudoval svůj hrad v Praze vlastně tak, že valem obehnal
posvátná místa Čechů, tj. kultiště Žiži, kamenný stolec a sněmovní pole,
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čímž vlastně Čechy zbavil jejich svobody (a začal je disciplinovat pomocí
své družiny, kterou val chránil). Zlomové zbavení svobody Vaníček odmítá,
protože Čechové dle něj vstupovali do dějin jako svobodní lidé žijící podle
domácího práva. Lze připojit: samozřejmě i před Bořivojem žilo v Čechách
obyvatelstvo bohatěji sociálně stratifikované, jehož poměr ke knížatům se
utvářel po řadu předchozích generací. Přímou Svatoplukovu vládu nad
Čechami předpokládá pro léta 890–894, ovšem se souhlasem místních
elit. Jméno Václav pak měla přenést do Čech manželka mladšího syna
Bořivoje a Ludmily, dcera z knížecího rodu Stodoranů Ludmila. Usuzuje
tak na základě jména jednoho z knížat stodoranských Ukřanů (Basklábidž
= Václavovič, syn Václava) u al Masúdího, kterého D. Třeštík považoval
za nemanželského syna Václavova.
Přínosně působí úvahy o třech možnostech vývoje Čech v letech
905–921, tedy za knížat Spytihněva a Vratislava. Oscilují od vševlády
Přemyslovců přes jejich dominanci ve stále ještě rozdílných regionech až
k nukleárnímu středočeskému státečku chráněnému pohraničními pevnostmi. Kritizuje ale též „inženýrské“ názory D. Třeštíka o cílevědomém
a „propočítaném“ budování státu. Knížete volila již v této době elita, nikoli
lid, a přemyslovská knížata posilovala svoji charismatickou moc na úkor
ostatních knížat, s nimiž ale byla stejně spřízněna. Tedy méně násilí, více
jednání, jemuž měla nepochybně silně napomáhat christianizace. V genealogické sondě Vaníček dovozuje, že Václav se narodil asi v roce 903 a jeho
mladší bratr Boleslav nejspíše 912, možná ale již 908.
Uznává pravost Kristiánovy legendy, tj. její dataci do sklonku života
biskupa Vojtěcha (před 997), přijímá také rok 935 jako datum Václavovy
násilné smrti; odmítá tím dataci do roku 929 prosazovanou Pekařem.
Přínosně uvažuje o vrstvách legend a výpovědní hodnotě jejich informací
v konfrontaci s topickými hagiografickými místy, jakými jsou např. Václavův
odpor k souzení, věznění a trestu smrti, některé rysy vztahující se k charakteristice tzv. panovnického ideálu, noční práce při přípravě eucharistických
pokrmů, touha po mnišství či kněžství. Václav byl podle něj schopným
a energickým vládcem, který dokázal prosazovat v ještě nesjednocených
Čechách svoji vůli. Autor zde polemizuje především s D. Třeštíkem, který
Václavovy schopnosti a roli snižoval, aby dal vyniknout svému favoritovi, jeho
bratru a vrahu Boleslavovi, který teprve měl být zakladatelem skutečného
českého státu, tj. budoval nové hrady, postavil jízdní vojsko, vybíral daně,
vedl expanzi mimo Čechy. S Boleslavem měla zvítězit „národní“ strategie
proti Václavově křesťanské, kosmopolitní, říšské. Vaníček ukazuje omyl
takových úvah i jejich tendenčnost závislou na zcela novodobých politických
procesech; Boleslav se svými přívrženci neměl podle něj v rukávu nějaký
„budovatelský plán“, který by Václav odmítl, a proto musel zemřít, čímž byl
„národ“ zachráněn. Ba dokonce podle autora neexistovalo ani žádné reálné
ohrožení Čech ze strany Říše. Václavovo poddání se Jindřichu Ptáčníkovi
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v roce 929 posuzuje jako realistický politický čin, jehož následkem nebyla
ani ztráta svrchovanosti, ani lenní podřízenost Říši. Předané rámě sv. Víta
mělo podle něj vysoký symbolický charakter poukazující na toho, kdo je
spolehlivým spojencem krále Jindřicha.
V případě samotné staroboleslavské vraždy Vaníček nepředpokládá
žádné promyšlené, déletrvající spiknutí, ale naopak horkokrevný skutek,
jakých se v té době, často pod vlivem alkoholického nápoje, dělo více. Nicméně byl dokonán a zlikvidováni byli i Václavovi družiníci – opět běžná
praxe. Psychologizace u možných pocitů viny a snahy o pokání u Boleslava,
který Václava sice osobně nezabil, ale akce se zúčastnil, je namístě.
V. Vaníček sleduje také místa z legend hovořící o translaci Václavova
těla, již vnímá jako vstupní akt svatořečení. Upozorňuje na topická místa
tohoto líčení a přiklání se spíše k pozdějšímu datu, než tři roky po smrti.
Nepochybně hodnotným postřehem je vysvětlení, že si nelze říši
českých Boleslavů (osobně bych byl u již vžitého označení „říše“ obezřetnější) představovat jako „fungující administrativní systém“, nýbrž spíše jako
sféru tributární a duchovní autority pražských vládců. Ke slovu přicházejí
kontakty s Polskem a sňatek Měška s Dobravou (Doubravkou), snahy
princezny Mlady, přičemž autor předpokládá, že oběma prvním Boleslavům šlo o církevní provincii, nakonec však bylo získáno alespoň biskupství
v Praze a na Moravě. Přitom nevylučuje vazbu olomouckého biskupství
na velkomoravskou organizaci, odmítá ale přetrvávání „komplexněji vybaveného“ biskupského centra, s tím, že by asi neuniklo pramenům. Jenže
pramenům uniklo vše, co se týká Moravy v 10. století; v souvislosti s tím
je nutné se zamýšlet, jak na Moravě přežilo v letech 906–976 křesťanství,
což bez biskupa nebylo možné.
V. Vaníček přibližuje také roli svatováclavského kultu při rekonstrukci
českého státu v první polovině 11. století, stejně jako počátky svatováclavské ideologie v rámci přechodu k vrcholně středověkému období, kdy se
Čechové začínají označovat jako familia sancti Wenceslai, tedy čeleď sv. Václava, a na reversu panovnické pečeti se objevuje legenda Mír sv. Václava
v rukou knížete Vladislava, aby se zanedlouho změnila na slova Mír krále
Vladislava v rukou sv. Václava. Václav se tak stává věčným panovníkem
Čech a jeho kult je povznášen nejen posledními Přemyslovci, ale též jejich
dědici Lucemburky. Z nich je to především Karel IV. Ale to je další, o něco
známější příběh.
V případě Vaníčkova Svatého Václava jde o srozumitelně a nápaditě
napsanou knihu. Pokud autor polemizuje s jinými historiky, činí tak nekonfrontačně, klidně, ale dostatečně vyargumentovaným stylem. Sympatické je,
že pracuje s relevantními výsledky bádání mladších historiků a archeologů,
jakými jsou např. David Kalhous či Ladislav Varadzin. Biografií o svatém
knížeti V. Vaníček dokazuje, že je zralým a uvážlivým historikem.
Libor Jan
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Jakub Z o u h a r : Česká dominikánská provincie v raném novo
věku (1435–1790)
Praha, Krystal OP 2010, 280 s., ISBN 978-80-87183-29-8
Práce Jakuba Zouhara věnovaná dějinám české dominikánské provincie v novověku již nepatří mezi novinky na knižním trhu, přesto doposud
není mezi širší odbornou veřejností příliš známá, což je jistě škoda. Dějiny
římskokatolických církevních řádů přitahují zejména v poslední době větší
pozornost badatelů, stále však skýtají nemalé pole působnosti.1 Po mnohých
studiích věnovaných jezuitům, piaristům, františkánům, ale rovněž řádu
benediktinskému, premonstrátskému a cisterciáckému či řádům rytířským
se nyní dostalo pozornosti také Řádu bratří kazatelů neboli dominikánům.
Zatímco dosud byla u nás největší pozornost věnována – a nikoliv
neoprávněně – působení dominikánů ve středověku (vzpomeňme práce
Vladimíra J. Koudelky nebo jednoho z recenzentů Zouharovy knihy Tomáše Černušáka), autor se zaměřil na období novověku, které na první
pohled překvapivě vymezil léty 1435 až 1790. Tyto milníky nejsou náhodné
a badatele snažící se podat plastický syntetický vhled do novověkých dějin
některého (či některých) z českých a moravských klášterů nezaskočí.2 Také
pro českou dominikánskou provincii znamenají oba letopočty důležitý
předěl: v prvním případě ji poznamenalo husitství, v druhém případě konec josefínských reforem. Autor měl práci nelehkou už proto, že k tomuto
období prakticky neexistují rozsáhlejší případové studie. Jakub Zouhar se
musel ponořit přímo do pramenů, které jsou psány povýtce latinsky, a znesnadňují tak celou heuristiku. Jeho přínos by mohl spočívat již jen v tomto
konání, vždyť procházení desítek až stovek kartonů naplněných archivním
materiálem neodpovídá dnešním požadavkům na rychlé a výrazné výsledky.
Z materiálů, které prostudoval, se jedná o dokumenty úřední provenience
a rovněž narativní materiály uložené v domácích archivech a knihovnách
i v generálním řádovém archivu v Římě, kde autor bádal díky několikaměsíčnímu stipendiu Českého historického ústavu v Římě.3 Velkým kladem
a důležitým přínosem pro případné Zouharovy pokračovatele je výborná
znalost zahraniční i domácí literatury. Autor také oslovil řádové bratry, kteří
se dějinami a filosofií svého řádu zabývají a svá zjištění s nimi konzultoval.

1
Srov. literaturu uvedenou v knize M i k u l e c , Jiří a kol.: Církev a společnost raného
novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013, a časopis Folia Historica Bohemica (= FHB) 26,
č. 1 a 2, 2011, který je věnován tématu jedince v řeholním společenství.
2
Srov. B o l o m - K o t a r i , Martina: Pečeti moravských premonstrátů v letech
1436–1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu.
Disertační práce na Ústavu PVH a archivnictví FF MU. Brno 2013, s. 6–7.
3
Zde se názorně ukazuje, že Český historický ústav v Římě slouží nejen velkým podnikům české historiografie, jako jsou edice středověkých papežských listin nebo raně novověké
úřední korespondence nunciů, nýbrž i „osamoceným“ projektům, které mohou naše znalosti
nemalou měrou obohatit.
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Zouhar se pokusil čtenářům nabídnout komplexní pohled na dějiny
české provincie (kniha obsahuje kapitoly o politických dějinách, stejně
jako pasáže věnující se všednímu životu, vztahům dominikánů k různým
sociálním vrstvám společnosti, intelektuálnímu životu provincie, postavení
sester uvnitř provincie či hospodářskému vývoji provincie). S tímto svým
úkolem se nevyrovnal vždy stejně zdařile. Jako nejpůsobivější hodnotím
kapitoly věnované intelektuálnímu životu provincie a jejich členů a pak také
řádovému školství (s. 120–196), které čtenáři nabízejí vrstevnatý, téměř
úplný přehled o dané problematice. Soudě dle závěrečné bibliografie, jedná
se o hlavní doménu autorova dlouholetého výzkumu, podepřenou bohatou
publikační činností. Velmi významnou a přitom čtivě napsanou částí jsou
také „politické“ dějiny řádové provincie (s. 25–88), podložené pramenným
materiálem, jakkoli novější období do 16. století je podáno poněkud stručněji, než by bylo záhodno a předkládané poznatky se opírají o výzkumy
V. J. Koudelky. Byť z pohledu aktuálních historiografických trendů mohou
být politické dějiny považovány za nudné a nepřínosné, mnohé Zouharovy
poznatky a resultáty mají překvapivě aktuální náboj, mohly by být vztaženy
např. k debatám o vztahu římskokatolické církve a státu v dějinách, které
se živě váží k otázkám tzv. církevních restitucí (např. s. 76–77). Autor se
podrobněji věnuje tomuto vztahu zejména v 18. století, možná by ale stálo
za to vymezit problematice poměru mezi řádem (řády) a panovníkem celou
kapitolu či podkapitolu. Naopak některé části evidentně působí pouze jako
jakási úvodní črta (např. pasáže o vztahu dominikánského řádu k židům,
o tzv. II. řádu neboli sestrách, o hospodářské situaci v provincii) a vybízejí
čtenáře a další zájemce i autora samotného (doufám) k dalšímu průzkumu
v pramenném bohatství archivů. Ocenil bych, pokud by i pasáže věnované
každodennímu životu bratří a sester byly podrobnější a rozsáhlejší, ačkoli
badatelům znalým stavu věcí je zřejmé, že takové informace o mendikantských řádech se hledají jen obtížně.4 Za problematické a diskutabilní
pokládám přílohy práce. Autor zde zveřejňuje důležité řádové dokumenty.
Nezvolil ovšem formu kritické edice, kterou bych očekával, nýbrž se spokojil s pouhým „přepisem“ (viz s. 248, pozn. 1) dokumentů ze starších edic
nebo přímo z originálních písemností. Chybí však sjednocovací transkripční
norma. Text působí v jednotlivých písemnostech dost nevyrovnaně (hned
v první písemnosti z roku 1506 je například ponecháno ę!). Ač by autor
rád cílil svou práci pouze na zaujatého, poučeného a vzdělaného čtenáře,
musí dnes počítat i s těmi méně poučenými, přesto živě se zajímajícími
4
Obohacující v tomto směru nebyla příliš ani autorova studie Z o u h a r , Jakub: Das
Alltagsleben der böhmischen Dominikanerprovinz vom 15. bis zum 18. Jahrhundert – eine knappe
Zusammenfassung. In: Sprecht, Heidemarie – Černušák, Tomáš (Hgg.): Leben und Alltag in
böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spättmittelalter und Neuzeit.
Referate der gleichnahmigen Tagung in Brünn vom 28. bis 29. Oktober 2008. (Monastica
Historica 1). St. Pölten – Brünn 2011, s. 147–154.
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badateli. Těm by jistě četbu jeho knihy velmi usnadnil a zpřístupnil překlad
zmíněných písemností do češtiny. Kniha by na své odbornosti rozhodně
neztratila. Mezi přílohami nalezneme též seznam provinciálů české dominikánské provincie z let 1426–1808, uvítal bych však rovněž související
výčet provinciálních kapitul. Ten sice existuje pro léta 1653–1721 z pera
Karla Černého,5 který rovněž s J. Zouharem někdy polemizoval, vzhledem
k tématu a časovému rozsahu monografie by ovšem bylo prospěšné rozšířit
tento seznam aspoň pro léta 1435–1790. Otázkou je, nakolik to dochovaná
pramenná základna umožňuje.
K závažnějším koncepčním výtkám náleží především údiv nad nejednotností úpravy českého textu 16. století, jenž je jednou transkribován,
jindy transliterován (srov. např. pozn. 70 a 78). Takováto „maličkost“
kazí čtenářův dojem a jistě je v silách autora ji ohlídat. Někdo by mohl
pozdvihnout obočí rovněž nad konzervativním pravopisem, který ovšem
autor ne vždy dodržuje („universita“, „jesuité“, „causa“, ale „teologie“).
Sám proti tomuto postupu výtky nemám, vždyť jazyk práce představuje
silný pomocný prostředek k plastickému podání dobové atmosféry, ovšem
tuším, že mnozí kolegové tento postoj nesdílejí. Více mne mrzí absence
obrazového materiálu, ten se vedle jazyka zásadním způsobem podílí
na celkovém výsledném dojmu z celé publikace. Jakási „ladnost“, v odborných knihách tak často opomíjená, hraje také významnou roli a přispívá
ke komplexnímu projevu textu.
Závěrem konstatuji, že kniha Jakuba Zouhara je prací velmi přínosnou,
která posunuje naše znalosti o fungování římskokatolické církve raného
novověku v českých zemích. Ač zaměřena na dominikány, její jednotlivé
poznatky mají svůj význam i pro další badatele věnující se raně novověké
řádové problematice (resp. církevním dějinám vůbec) a poskytují dobré
východisko pro další komparace i analýzy. Zvláště nám dává nahlédnout
k jezuitům, spolubratrům ve víře, ale také občasným rivalům. Autor ukazuje
na mnoha příkladech, že naše představy o stálém soupeření dominikánů
a jezuitů je nutno brát s rezervou a mnohdy i poopravit, protože jejich
vzájemný vztah nebyl vždy negativní. V konkrétních případech spolu dokázali spolupracovat (viz s. 179–180).
Téma dějin Řádu bratří kazatelů není touto publikací rozhodně vyčerpáno. Naopak otevírá možnost pro další zájemce a badatele. Sám vysoce
oceňuji fakt, že i dnes lze nalézt absolventa pedagogické fakulty, který je
ochoten a schopen sepsat práci založenou na latinských pramenech, která
vedle módní a rozšířené „interpretační historie“ v rámci oboru doslova otevře
nové téma. Badatelů, kteří budou v budoucnu autorova zjištění reintepretovat
a rekontextualizovat, se jistě najde celá řada.
Sixtus Bolom-Kotari
5
Č e r n ý , Karel: Disciplína a další aspekty řádové organizace v české dominikánské
provincii (podle zápisů provinciálů z let 1653–1721). FHB 25, č. 2, 2010, s. 67–112. Tuto práci
již J. Zouhar v recenzované publikaci reflektovat nestihl.
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Pavel M a r e k : La embajada española en la corte imperial (1558–
1641): figuras de los embajadores y estrategias clientelares
Praha, Karolinum 2013, 248 s., ISBN 978-80-246-2448-8
Raně novověká diplomacie je předmětem historického bádání již
od jeho samých počátků, přesto je i v současnosti stále živým tématem, které
nabízí odpovědi na mnohé nové otázky. Pavel Marek se ve své nedávno
vydané monografii snaží o nový náhled na tematiku vztahů dvou větví
habsburského rodu v 16. a 17. století. Problematikou prolínání politiky
španělských Habsburků do zemí jejich středoevropských příbuzných a jejím
odrazem v českém šlechtickém prostředí se Marek zabývá již od počátku
své odborné činnosti,1 tentokráte však předkládá publikaci, která uceleným
způsobem popisuje téměř celé století (1558–1641) působení španělských
diplomatů u císařského dvora. Práce, jež je zároveň autorovou habilitací,
vyšla koncem roku 2013 jako Supplementum časopisu Ibero-Americana
Pragensia, který se studiu dějin španělsky mluvících zemí dlouhodobě věnuje. A ačkoliv tato kniha, na středoevropské poměry navíc psaná poměrně
netradičním jazykem, tematicky přímo nesouvisí s českými zeměmi, má
pro další studium českých raně novověkých dějin rozhodně co nabídnout.
Pavel Marek svou monografií navazuje na dlouhou tradici výzkumů
českých a československých historiků, kteří se zabývali vzájemnými česko-španělskými vztahy zejména na přelomu 16. a 17. věku. Vzhledem k různým politickým a ideovým překážkám však po velkou část celého minulého
století tento směr historického bádání nedostával dostatek prostoru, a tak
kniha příhodně zaplňuje doposud málo prozkoumaná místa v této oblasti
domácího výzkumu. Dosavadní bádání českých i zahraničních historiků
o španělské diplomatické misi u císařského dvora ve Vídni a Praze tak syntetizujícím způsobem shrnuje a doplňuje o mnohé nové poznatky, související
s nedávným vývojem historického výzkumu na tomto poli. Soustřeďuje se
proto nejen na klasickou roli diplomata jakožto zástupce vysílajícího státu
na politické úrovni, ale také na jeho úlohu prostředníka mezi panovníkem,
v tomto případě španělským králem, a jeho klienty v řadách císařských
dvořanů. Kniha je rovněž pro svou částečnou specializaci na tyto klientské
vazby v českých zemích do jisté míry neformálním protějškem nedávno
vydané publikace rakouského historika Friedricha Edelmayera, který se
zabýval vazbami španělského krále Filipa II. ve Svaté říši římské.2
Z širokého záběru práce vyplývá i využití neobyčejně bohaté a rozmanité pramenné základny, a to nejen co do počtu, typu a místa původu
1
Kromě početných studií zmiňme zejména knižní vydání jeho disertační práce: M a r e k , Pavel (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha
Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovicové z Pernštejna. (Prameny k českým dějinám 16.–18. století, řada B, sv. I). České Budějovice 2005.
2
E d e l m a y e r , Friedrich: Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Phillips II. im
Heiligen Römischen Reich. (Studien zur Geschichte und Kultur der iberischen und iberoamerikanischen Länder 7). München 2002.
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pramenů, ale i co do jejich jazykové heterogennosti. Autorův přehled pak
dokládá i obsáhlá úvodní sumarizace dosavadního výzkumu k tomuto
tématu v různých evropských zemích. Samotná kniha pak velmi vhodně
spojuje chronologicky a problémově zaměřený pohled na zkoumanou látku,
přičemž je rozdělena do tří základních částí.
První z nich se věnuje právě přehledu dosavadního historického bádání týkajícího se vztahů španělské monarchie a Svaté říše římské, přičemž
přibližuje práce historiků českých, rakouských, německých, maďarských
i španělských. Jako obzvláště přínosné se jeví zejména četné odkazy na literaturu vztahující se k tématu, které poskytují orientaci v četné cizojazyčné
literatuře, leckdy stěží dostupné. Druhá část úvodního oddílu knihy pak
velmi stručně popisuje vývoj studia fenoménů patronátu a klientelismu
ve spojitosti zejména s raně novověkými dějinami. Tato linie výzkumu se
začala pod vlivem sociologických a antropologických metod objevovat již
v 80. letech v anglosaské historiografii jako nová kategorie v rámci politických dějin a počala se věnovat neinstitucionální komunikaci jakožto
důležitému nástroji fungování mocenských struktur. Klíčovým předmětem
jejího studia je panovnický dvůr jako místo distribuce moci a dále využívání
prostředků patronátu a klientelismu pro konstrukci mocenské základny
patrona, obvykle panovníka či vysoce postaveného šlechtice. Využití právě
tohoto konceptu bylo proto v autorově výzkumu klíčové pro rozkrytí další,
neoficiální činnosti španělských diplomatů jakožto brokerů španělského
krále v prostředí císařského dvora ve Vídni a v Praze.
Po úvodu do zkoumané problematiky následuje hlavní část knihy.
Ve druhé, nejrozsáhlejší části publikace se nachází chronologický přehled
činnosti jednotlivých diplomatů, kteří byli v období let 1558–1641 stálými
vyslanci španělského krále u římsko-německých císařů. Úvodem tohoto
oddílu je kapitola věnující se postavení těchto vyslanců v rámci klientské
sítě španělských králů u císařského dvora. Jsou zde popsány nutné předpoklady pro úspěšnou činnost vyslanců v roli brokerů a specifické podmínky,
se kterými se při této činnosti ve střední Evropě setkávali. Dále se autor
věnuje struktuře a podobě neformálních vazeb, které jednotliví členové
císařského dvora se svým patronem, tedy španělským králem, navazovali, a vnitřně vymezuje a stratifikuje tuto skupinu. Objevují se i zmínky
o jednotlivých šlechtických rodech, které v systému těchto neformálních
vazeb dlouhodobě po několik generací patřily v rámci soustátí rakouských
Habsburků k nejvíce angažovaným (Pernštejnové, Ditrichštejnové, Popelové z Lobkovic, aj.). Nakonec je stručně shrnuta problematika postavení
španělských vyslanců u dvora a v rámci společnosti domácí šlechty, zejména
ve vztahu k dvorskému frakcionalismu.
Ve druhé části pak následují v chronologickém sledu kapitoly věnující
se činnosti jednotlivých vyslanců. Autor se zde spíše vyhýbá popisu formálního obsahu diplomatické korespondence a zaměřuje se na mechanismy

255

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

fungování diplomatické mise v jednotlivých obdobích, speciální pozornost
věnuje konstrukci a fungování klientské sítě španělských králů na císařském dvoře. Za zvláště zajímavé lze považovat zejména pasáže týkající
se korespondence a instrukcí pro nově nastupující diplomaty, ve kterých
byly rozepsány veškeré náležitosti a doporučení ohledně jejich budoucí
činnosti, včetně neocenitelných informací o rozsahu zmíněné klientské
sítě. Samotné postavení jednotlivých vyslanců je individuálně hodnoceno
v jednotlivých okamžicích během vymezeného období, jak v dobách jejich
maximálního vlivu na císařskou politiku na přelomu 16. a 17. století, tak
i během jeho postupného úpadku v pozdějších fázích třicetileté války.
Reflektovány jsou samozřejmě aktuální politické okolnosti, vztah každého
z vyslanců k aktuálně vládnoucímu císaři, a zejména objem finančních
prostředků dostupných pro zajištění co nejplynulejší činnosti vyslanecké
mise a udržování funkce klientské sítě španělského panovníka. Důležitým
a neopomenutelným faktorem, jenž španělský vliv na císařském dvoře podporoval a který Pavel Marek nezapomenul zohlednit, pak byla přítomnost
samotného španělského elementu, a to zejména v osobě císařovny Marie
(1528–1603), manželky Maxmiliána II., a jejího doprovodu. Autor se zabývá
i mecenášskou činností některých vyslanců, které se věnovali především
Juan de Borja (1577–1581) a Guillén de San Clemente (1581–1608) a jež
se výrazně otiskla i do tváře tehdejšího císařského sídelního města Prahy.
Vrcholem publikace je závěrečný oddíl věnující se klientelním strategiím španělských králů na císařském dvoře, v jejichž rámci hráli španělští
vyslanci významnou reprezentativní roli. Často se jako mediátoři mezi
španělskými králi a jejich klienty podíleli na vytváření vzájemných vazeb,
a fungovali tak jako pevný bod na ose vzájemné komunikace. Jejich přítomnost na banketech, slavnostech, svatbách, křtinách či dalších významných
akcích pořádaných u dvora či v rezidencích jednotlivých šlechtických rodů
napomáhala pronikání do kruhů císařských dvořanů a navazování dalších
kontaktů. V některých případech takováto setkání vyjadřovala dokonce
politickou sounáležitost jejich účastníků a byla důkazem jejich společné
orientace na španělskou politiku. Mezi tato centra patřil v rudolfinské
době zejména tzv. pernštejnský salon,3 tehdy bezesporu nejvýznamnější
místo schůzek prošpanělsky smýšlející šlechty konce 16. století. Autor však
na tomto místě neopomíná ani aktivitu samotných vyslanců, kteří ve svých
rezidencích často organizovali velkolepé bankety, zejména v dobách, kdy
císařský dvůr sídlil v Praze a diplomaté jeho katolického veličenstva nebyli
tolik omezeni množstvím dostupných finančních prostředků, jako například
v pozdějších dobách během vyčerpávající a vleklé války.

3
Tento pojem použil Josef Janáček jako paralelu ke šlechtickým salonům 19. století,
viz J a n á č e k , Josef: Ženy české renesance. Praha 1996, s. 86–94.
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Velkou pozornost Pavel Marek věnoval nástrojům, jimiž si španělští
králové prostřednictvím svých vyslanců zavazovali císařovy dvořany. Nejčastějším projevem náklonnosti španělského krále byl hmotný či finanční dar,
jenž býval jednotlivým dvořanům při různých významných příležitostech
předáván vyslancovou osobou. Autor na několika vhodných příkladech
ilustruje jeho podobu v průběhu funkčních období jednotlivých diplomatů
a zdůrazňuje jeho roli při navazování vztahů se středoevropskou šlechtou.
Kromě těchto darů vázaných na různé společenské události byly jednotlivým dvořanům jednorázově vypláceny finanční obnosy za účelem získání
jejich náklonnosti či podpory. Ačkoliv bylo uplácení jedním z všeobecně
rozšířených prostředků tehdejší diplomacie,4 autor dokazuje, že španělská
síť u císařského dvora v tomto směru ve srovnání s jinými obdobnými
případy fungovala mnohem sofistikovaněji. Kromě jednorázových finančních částek byly totiž některým vlivným dvořanům vypláceny pravidelné
penze, někdy i po několik generací v rámci jednoho šlechtického rodu,
který dlouhodobě hájil zájmy blízké cílům španělské politiky. Jak ale Pavel
Marek překvapivě dokazuje na několika příkladech z doby vlády Filipa IV.,
časem byl tento systém částečně zdiskreditován a někteří příjemci těchto
pravidelných penzí vyžadovali jiný typ odměny za svou náklonnost.
Mezi tyto další prostředky španělské koruny pro získávání klientely
patřilo přijetí do některého ze španělských rytířských řádů či do Řádu
zlatého rouna, jejichž hlavou byl od sklonku středověku právě španělský
panovník. Zejména v případě Řádu zlatého rouna bylo jeho obdržení
spojeno se společenskou prestiží, přičemž, jak autor publikace příhodně
dokazuje, členství v tomto elitním spolku nebylo nutně svázáno s orientací
jeho držitelů na politiku pyrenejské velmoci. To ale naopak bývalo pravidlem v případě aristokratů, jež byli přijati do některého ze španělských
rytířských řádů (Calatrava, Alcántara, Santiago). I toto členství jednoznačně
znamenalo pro jeho držitele zvýšení sociální prestiže, v určitých případech
bylo ale navíc spojeno s pobíráním důchodů z některé z přidělovaných
řádových komend. Kromě toho byly při jeho udělování kladeny vysoké
nároky na prokazování starobylosti rodu, tzv. čistotu krve a mimo jiné
i na oddanost katolickému náboženství. Ačkoli Pavel Marek konstatuje,
že byť i konvertité ke katolictví by mohli být do některého z těchto řádů
sotva přijati, je v tomto bodě třeba podotknout, že existují přinejmenším
sporné případy (Adam z Ditrichštejna), v nichž tato kritéria nebyla úplně
splněna a jež jsou argumentem pro tvrzení, že španělští panovníci od doby,

4
Viz N i e d e r k o r n , Jan Paul: Die Berichte der päpstlichen Nuntien und der Gesandten Spaniens und Venedigs am kaiserlichen Hof aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In: Pauser,
Josef – Scheutz, Martin – Winkelbauer, Thomas (edd.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. (MIÖG, Ergänzungsband 44).
München – Wien 2004, s. 94–107.

257

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

kdy se stali oficiální hlavou těchto řádů (1523), do značné míry využívali
jejich správu účelově jako nástroj své imperiální politiky.
Kniha Pavla Marka je výsledkem dlouhodobé a usilovné badatelské
činnosti a zároveň dokladem autorova znamenitého přehledu ve zkoumané problematice. Jedinými výtkami, které lze vznést, je občasné zdání
povrchnosti a nerovnoměrného rozložení badatelské pozornosti na jednotlivé části celého zkoumaného období, což se ovšem nutně odvíjí
od pramenné základny a stavu předchozího výzkumu. Publikace navíc
nabývá syntetizujícího charakteru, a zpřehledňuje tak celou problematiku
vzájemné komunikace mezi dvěma raně novověkými habsburskými říšemi. Tento nadhled a zároveň zaměření na fenomény, jež v naší současné
historiografii představují poměrně nová témata, dávají knize jedinečný ráz
a ukazují potenciál dalšího možného výzkumu problematiky klientelismu,
mezinárodních vztahů a diplomacie raného novověku.
Stanislav Luska
*
Otevři zahradu rajskou. Benediktini
v srdci Evropy 800–1300
Editoři Dušan Foltýn, Jan Klípa, Pavlína Mašková, Petr Sommer, Vít Vlnas. Praha, Národní
galerie ve spolupráci s Filosofickým ústavem
AV ČR v Praze, v. v. i. 2014, 496 s. + četná
barevná vyobrazení v textu, ISBN 978-807035-550-3
Skvěle obrazově vybavený svazek
katalogu je, stejně jako stejnojmenná výstava, kterou mohli návštěvníci zhlédnout
ve dnech 7. listopadu 2014 – 15. března
2015 ve Valdštejnské jízdárně v Praze,
rozdělen do osmi celků. Každému z celků
předchází poměrně stručný, většinou však
velmi výstižně a přehledně formulovaný
úvod, aby následovala katalogová část.
První oddíl Počátky českého státu christianizační optikou přináší množství litých křížků
nejrůznějšího určení, včetně relikviářových,
jež byly nalezeny při archeologických výzkumech, ale též kalich z kolínského nálezu, Kyjevské listy či ilustrované evangeliáře
nebo památky na nejstarší pražské biskupy.
Otci západního mnišství sv. Benediktovi
z Nursie je věnován druhý oddíl. Lahůdkou je Codex Sangallensis, obsahující jeden
z nejstarších opisů řehole, vytvořený v Rei
chenau, následují další rukopisy, opatské
berly, vyobrazení sv. Benedikta, sv. Bonifáce i bl. Vintíře. Úvod ke třetímu oddílu,
který pojednává o životě v benediktinském
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klášteře, jeho stavební podobě a každodenním rytmu je poněkud obsažnější, probírá otázky monastického schématu i tzv.
Sanktgallenského plánu ideálního kláštera, rozvrhu konventních modliteb (horae
canonicae), stravy, oděvu, činnosti. Krom
zmíněného plánu následují rekonstrukce
několika klášterů, architektonické články
a fragmenty výzdoby, dlaždice i předměty
denní potřeby jako stily, nádoby či vzácná kovová vyobrazení Ukřižovaného z křížů
západoevropské provenience.
V oddílu Sochařství se otevírá bohatá
škála plastického umění od románského
do pozdně gotického období. Lahůdku
představuje vápencový astroláb z Řezna či
vrcholně středověké slonovinové destičky
se scénami Ukřižování a mariánskou tematikou. Bohatou podívanou nabízí pátý oddíl
pojednávající o knižní kultuře a iluminacích. Bavorské liturgické knihy z 8. a 9. století, ilustrovaná Gumpoldova legenda
o sv. Václavovi, Kodex vyšehradský, Homiliář opatovický či Horologium olomoucké, nacházející se běžně ve Stockholmu,
stejně jako bohatě iluminované rukopisy
pozdější doby, připomínají důležitost knih
z liturgického i obecně kulturního hlediska. Milovníci středověké nádhery si přijdou
na své v oddílu Poklady benediktinských klášterů. Tak zde defilují legendární Tassilův
kalich, sedmibratrský kalich z Ottobeuren,
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procesní kříže, noha tzv. Milánského svícnu, přenosné oltáře, nádherné vazby knih
s reliéfní výzdobou, relikviáře nejrůznějších
podob, zdobené opatské berly, prsteny, ale
též předměty běžné potřeby jako akvamanile, kadidelnice, zvony či poutnické odznaky.
V předposledním oddílu jsou shromážděny sfragistické památky benediktinského řádu, a sice pečeti konventů, opatů
a abatyší. Konečně oddíl poslední, osmý
pojednává o druhém životě středověkých
benediktinů a je v něm ukázána reflexe
nejstarších řádových dějin i našich klášterů v období od baroka do 19. století. Jde
především o výtvarná díla, sochy, obrazy
a rytiny s tematikou svatobenediktovskou,
svatoprokopskou, také vyobrazení klášterů
ze širší středoevropské oblasti. V uvedeném
katalogu se dostává milovníkům středověku
a mnišství zvláště neobyčejně cenné a kvalitní publikace.
Libor Jan
Dana D v o ř á č k o v á – M a l á ,
Jan Z e l e n k a a kolektiv: Přemys
lovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů
ve středověku
Praha, Nakladatelství Lidové noviny, Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2014, 628 s., četná
barevná vyobrazení v textu, ISBN 978-807422-276-4; 978-80-7286-230-6
Skvěle vybavená kniha nepochybně
zaujme čtenáře milujícího středověk hned
na první pohled. Obrázky, které ilustrují
texty třiceti autorů, pocházejí v podstatě
z celé Evropy, z doby souměřitelné i pozdější. Hned v počátku byla patrně zvolena
metoda komparace, jak z hlediska textově
obsahového, tak ikonografického. Texty,
které se skutečně dotýkají přemyslovského dvora, jsou namnoze recykláty obou
editorů, tendence charakterizovat dvůr
přemyslovských knížat a králů staršího
období a poté králů vrcholného 13. století
v širší dimenzi z nich není patrná. Ve většině případů se výklad nese na vlnách, aniž
by sestoupil do hloubi vod. Jak a proč
se vyvíjely úřady přemyslovského dvora?
To měla publikace objasnit, stejně jako
vztah pražského dvora ke dvorům moravských Přemyslovců, ke dvorům slezských
Piastovců, braniborských Askánců, míšeňských Wettinů. V tomto ohledu nelze
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v knize nalézt ani stopu. Představení starší
hrdinské epiky a taktéž lyriky z 12. století
dobývající si pevné místo v prostředí západoevropských dvorů nemá v podstatě
žádný význam, protože z našeho prostředí
nemůžeme konstatovat ani „tušení souvislostí“. Obecné pasáže o charakteru rytíře,
rytířské kultury, ideálu panovníka, dvorské
lásce jsou opět založeny na poznatcích z jiných prostředí.
Editorům se nepodařilo čtenářům
vysvětlit, jaký byl rozdíl dvorů starších
„knížecích“ Přemyslovců (byť tam byli dva
králové) a dvora Přemyslovců 13. století,
kteří hráli dominantní roli v politice nikoli
středovýchodní, ale celé střední Evropy.
Stejně se nedozvíme nic o dvorech moravských Přemyslovců. Malby se Siedlęcina či
Gozzova domu z Kremže, unikáty ze středoevropského prostředí, nejsou žel vůbec
reflektovány.
Některá vyjádření typu „Výjimečným
byl právě episkopát Tobiáše z Bechyně (z Benešova), který působil jako pražský biskup v letech 1278–1296, kdy probíhala restituce českého státu po smrti Přemysla Otakara II.“, útočí
na principy soudnosti oponentů a vydavatelů. Co to je „restituce českého státu“, skutečně je to míněno vážně? Za líbivými obraty
se přece nemůže skrývat totální nepochopení vývoje přemyslovské a poté lucemburské monarchie, tedy nedostatky v oblasti
metodologie, terminologie a znalosti ideových principů středověkých útvarů. V textu o kapli a kaplanech (s. 195–196, i dále
197–198) je tolik stylistických a faktických
chyb, až mrazí. Tvar „kněží“ je v akuzativu
nepatřičný, má být „kněze“. Obraty typu:
„obsazování postů“ nebo „spravoval několik postů“ či „personál na čele s kancléřem“
jsou nepěkné, není „capella regiae“ ale „capella regia“, není Bruno ze Schaumberka,
ale ze Schaumburka. Na druhé straně různé
ukázky z pramenů všeho druhu text příjemně osvěžují a lze ocenit i péči o jejich jazykově přístupnou stránku. Připojí se ovšem
informace rázu značně pochybného, jako
ta, že král Václav II. věnoval florentskému
konsorciu dům mincovny na Rybném trhu
v Brně za „jejich služby v rámci mincovní
reformy“. V poznámce uvedené tituly sice
cosi takového evokují, nejsou však relevantní a autor by si měl uvedená tvrzení
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ověřit v literatuře, či dokonce v pramenech
(nevím, jestli nechci moc).
Uvedená publikace je po stránce grafické velmi zdařilá, po stránce obsahové velice nevyrovnaná, nad texty editorů čnějí
kratší příspěvky spolupracovníků, jakými
jsou Robert Šimůnek, Dalibor Havel, Pavlína Mašková, Milena Bravermanová, Eva
Doležalová, Lenka Blechová, Jan Frolík, tj.
těch odborníků, kteří přispěli s detailními
poznatky v určité oblasti či oboru.
Knihu, vyhotovenou zjevně s pozitivním nábojem, není jednoduché hodnotit.
Ale snad tolik: méně komparací, výletů
do cizích prostředí, efektních formulací,
více analytických sond a detailní, drobnohledné práce.
Libor Jan
Tomáš S o m e r : Smil z Lichtenbur
ka. Příběh velmože bouřlivého věku
České Budějovice, Veduta 2012, 296 s., ISBN
9-788086-829807
Smil z Lichtenburka, jeden z nejvlivnějších šlechticů druhé poloviny 13. století
se stal tématem disertační práce vzniklé
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Autor, Tomáš Somer, jejím
prostřednictvím nabízí nejenom pouhou
biografii jednoho muže, ale také vhled
do transformačních procesů probíhajících
na území Čech a Moravy od druhé poloviny 12. století až do poloviny století 14.
Už jenom nástin pramenů, jež mohl Somer
využít, naznačuje, nakolik se druhá polovina
13. století musela lišit od situace o sto let
starší – i když byl Smil pouhým šlechticem,
jakkoli významným, objevuje se hned ve 44
listinách, z nichž dokonce u 11 figuruje jako
jejich vydavatel. To je ve srovnání s většinou Přemyslovců 12. století neuvěřitelné
číslo, prokazující nakolik se transformační
procesy odrážely i ve způsobu zabezpečení
majetkových práv.
První hlava Příběh rytíře nastiňuje kontury Smilova života a okolnosti jeho politického angažmá. Vyzdvihl bych zde zejména
podkapitolu, v níž se autor vypořádává se
Smilovým jednáním během povstání kralevice Přemysla v letech 1248–1249. Somerův
příspěvek je důležitý proto, že se dotýká
obecnějších otázek transformačních procesů, neboť tyto události byly občas předsta-
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vovány nikoli jako pouhý boj o moc mezi
otcem a synem, motivovaný mj. princovou
snahou mít možnost štědřeji odměňovat vlastní přívržence, nýbrž jako pouhý
příznak hlubších procesů, v jejichž rámci
měla moderní pozemková šlechta zatlačit
beneficiáře starého typu. Somer, podobně
jako dříve Libor Jan, takový výklad právem
odmítá. Pozornost si zaslouží i podrobný
výklad bitvy u Kressenbrunu či cenné
zamyšlení nad problémem lichtenburské
klientely, jež nás přivádí k málo probádanému tématu nižší šlechty 13. století a nabízí
rekonstrukci Smilovy družiny.
Následující kapitola je věnována rekonstrukci Smilovy majetkové držby, nicméně nabízí, jak sám autor upozorňuje,
pouze drobné změny oproti nedávným
analýzám Jana Urbana. Upozornil bych
v tomto kontextu zejména na autorovy
úvahy o fungování těžebních práv, panovnického regálu a vztahu majitele půdy
k důlní činnosti. Autor upozorňuje na to, že
panovnická práva byla respektována, soudí,
že Smil sám v těžbě nepodnikal, neboť ta
byla v rukou bohatých, avšak neurozených
podnikatelů, kteří mu jenom vypláceli určitý
podíl na zisku.
Podobně také kapitola o Smilově
vztahu k církvi neodhaluje velkého donátora, zodpovědného za existenci farní
organizace na Havlíčkobrodsku, jako spíše jednoho z činitelů, který tento důležitý
proces bezpochyby ovlivňoval, aniž by se
stal jeho „architektem“. Autor se dále ptá,
jak došlo k tomu, že se žďárský klášter,
k němuž zprvu ani Smil, ani jeho rod neměli žádný vztah, stal klášterem Smilovy
rodiny. Víme sice, že se Smil oženil s Alžbětou z Křižanova, jednou z dcer zakladatele
kláštera, ale zprvu v listinách spojených se
Žďárem vůbec nevystupoval. Somer nalézá
řešení v předatování sňatku Smila s Alžbětou, jenž měl být jeho druhým, do doby
po roce 1252. S ohledem na původ majetků
darovaných Smilem autor dospívá rovněž
k podstatně střízlivějšímu názoru ohledně
Smilovy náklonosti k cisterciáckému řádu,
a ke žďárskému klášteru zvláště.
Abych však nezůstal jen u mnoha
kladů této jinak dobře napsané a vyargumentované knížky, nemohu nezmínit
několik rušivých drobností. Autor hovoří
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o originálu Altašských letopisů (s. 59), avšak
vhodnější by v této souvislosti byl nejspíše
termín autograf. Pojem „propuštěnci“ by
se neměl používat mimo kontext římských
dějin jako označení pro propuštěné zajatce
(s. 60). Klášter bych neoznačil jako „reprezentativní kapitál“, spíše by bylo vhodné
hovořit o „statusovém symbolu“ či o „prostředku reprezentace“ (s. 185). Konečně
nemohu zcela souhlasit ani s tím, že se Smil
stal „automaticky členem velmi archaické
sociální struktury – rodiny (rodu)“ (s. 200),
neboť rodiny či rody fungují spíše jako kulturně-sociální jevy a každá generace nahlíží
příslušnost k rodině a rodu jinak, stejně
jako ji rozdílně vymezuje. Přes tyto zmíněné drobnosti je kniha cenným příspěvkem
k dějinám 13. století, jenž střízlivě posuzuje svědectví pramenů a se znalostí širšího
kontextu na pozadí politických, sociálních
i církevních dějin pečlivě konstruuje životní
příběh Smila jako jedince i jako typického
příslušníka vyšší šlechty 13. století a také
představuje osudy Havlíčkobrodska během
jedné etapy středověké transformace.
David Kalhous
Martin Č a p s k ý a kol.: Komunikace
ve středověkých městech
Opava, European Social Fund – Slezská univerzita 2014, 196 s., ISBN 978-80-7510109-9
Kniha Komunikace ve středověkých městech je výstupem projektu „Historizace střední Evropy“, řešeného na Slezské univerzitě
v Opavě. V mnoha ohledech připomíná další
podobné výstupy projektů OPVK, mezi něž
patří např. neprodejnost těchto publikací
(což limituje jejich přístupnost) či veliké
množství autorů. Protože se výraz „sborník“
stal v poslední době politicky nekorektním,
spadá tento výstup do kategorie „kolektivní
monografie“. U mnohých podobných prací často bývá problém s vnitřní obsahovou
konzistencí dílčích příspěvků, což naštěstí
není případ recenzované knihy. Jednotlivé
kapitoly skutečně přibližují problematiku
komunikace ve středověkých městech zejména ve středoevropském prostoru, přičemž
geografické těžiště většiny prací se nalézá
v česko-moravsko-slezském prostředí. Kniha je jednotná i ve svém časovém záběru,
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který bez výjimky sleduje období pozdního
středověku s přesahy do raného novověku.
Tento aspekt se mohl promítnout i do názvu knihy.
Autorsky se na obsahu knihy podílelo
devět různých badatelů, což pochopitelně
znamená rozdílnou úroveň jednotlivých
příspěvků, které je tak potřeba hodnotit
samostatně. Úvodní kapitola pochází z pera
Martina Čapského. Tato část neslouží jen
jako jakési základní seznámení s tématem
knihy, ale pečlivě ukotvuje problematiku
komunikačních schémat, s nimiž se ve středověkých městech setkáváme. Autor se dotkl otázek přísahy, městských sítí či přímo
městských svazů. Zajímavým způsobem je
představen i veřejný prostor ve městě a jeho
význam pro komunikaci. Autor úvodu podrobně seznamuje s teoretickými východisky problematiky komunikace ve středověkých městech, čímž jasně vymezuje základní
osu recenzované monografie.
Na Martina Čapského navazuje další
kvalitní stať od brněnského historika Tomáše Borovského. Ten se ve svém textu zaměřil na nepříliš reflektovanou problematiku
zvonů a jejich významu pro komunikaci
uvnitř města. Borovský tuto problematiku
sleduje jak v obecné rovině (význam zvukových vjemů pro středověkého člověka,
zvuk zvonu s jasnou sémantickou funkcí),
tak i zcela konkrétně. Na základě rozboru
písemných pramenů představuje konkrétní
případy, kdy hlas zvonů sděloval obyvatelům města jednoznačné informace (např.
svolávání ke „šturmu“).
Problematikou používaných jazyků
v dálkovém obchodu ve středovýchodní
Evropě se zabývá Grzegorz Myśliwski z Varšavské univerzity. Jedná se o jednu ze dvou
cizojazyčných kapitol této knihy, v tomto
případě polskou. Autorova zjištění nejsou
nijak zvlášť překvapivá. Ve středovýchodní
Evropě se v dálkovém obchodu používalo více různých jazyků, přičemž obchodní
transakce bylo možné realizovat i s naprosto minimální znalostí cizího jazyka. Dominantním obchodním jazykem se zejména
od poloviny 13. století stala němčina (resp.
německé dialekty). Situace se pochopitelně
různila i geograficky, ve stření Evropě působili i obchodníci z dnešní Itálie a na Rusi
nebyla z tohoto pohledu nevýznamná ani
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arménská komunita. Nepřekvapí ani analýza
písemných pramenů k dějinám dálkového
obchodu. Kromě sporadicky se vyskytujících starších záznamů (např. rusky psaných
na březové kuře) se s nimi ve větší míře setkáváme až ve vrcholném středověku s tím,
že dominantní v tomto směru byla latina
a němčina (v různých oblastech v různém
poměru). Autor si všímá i rostoucího významu češtiny ve středoevropském prostoru
zejména v 15. století. Celkově lze tuto stať
charakterizovat spíše jako rekapitulační.
Autorkou druhé cizojazyčné (tentokrát
anglické) kapitoly je gdaňská historička
Beata Możejko. V centru její pozornosti
stojí město Gdaňsk po připojení k Polsku
a způsob, jakým panovník (resp. jeho komora) realizoval výběr platu 2000 zlatých.
Ve druhé polovině 15. století se tak dělo
zejména prostřednictvím kvitancí, které komora udělovala konkrétním osobám, jež si
tyto peníze měly na základě platných příkazů
vybrat. To se pochopitelně stalo předmětem
různých problémů, jejichž řešení se realizovalo prostřednictvím komunikačních kanálů
spojujících městskou společnost s polským
panovníkem (resp. s jeho komorou). Za zamyšlení stojí, zda by nebylo lepší, kdyby byly
tyto dvě cizojazyčné kapitoly pro potřeby
knihy přeloženy do češtiny. Takto vzniklá
jazyková nejednotnost totiž narušuje jednolitý charakter celé knihy.
Zajímavou sondu do prostředí poslů
v pozdně středověkých švýcarských městech představuje další kapitola, jejíž autorkou je domácí opavská historička Klára
Hübner. Tito poslové většinou cestovali
pěšky a většina jimi přenášených zpráv byla
určena pro okruh zázemí města. Na tuto
část navazuje další domácí autorka Hana
Komárková. Tématem její kapitoly (jež vychází z její diplomové práce) se stal fenomén přísahy v pozdně středověkém a raně
novověkém městě. Tuto část lze chápat spíše jako rekapitulaci dosavadních poznatků
autorky. Podobně vyznívá i část pocházející
od dalšího opavského doktoranda Davida
Radka, ve které autor věnuje pozornost
osudům (a zejména popravě coby způsobu
komunikace) seniora vratislavské městské
rady Heinze Dompniga. Jeho vzestup byl
spojen s ambicemi Matyáše Korvína v oblastech Slezska, v jehož službách Dompnig
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působil. Po smrti Matyáše Korvína však
městská rada nechala Dompniga popravit,
což lze interpretovat i jako jasné sdělení
vratislavským měšťanům, ale též novému
panovníkovi Vladislavu Jagellonskému.
Autor se zde dopustil i menšího pochybení, když uvádí, že Dompnig byl po stětí
i rozčtvrcen. Předkládaný latinský úryvek
informuje o tom, že za své zločiny měl být
rozčtvrcen, ale vzhledem ke svému původu
šel nakonec pod meč.
Předposlední kapitolu napsala Michaela
Antonín Malaníková, v současné době působící na olomoucké katedře historie. Ta se
inspirativním způsobem zabývala v domácí
historiografii nepříliš reflektovanou problematikou sousedství ve městech. Práci jí
v tomto směru znepříjemňoval nevelký počet relevantních pramenů, jejichž výpovědní
hodnotu autorka také analyzovala. Sousedské
vztahy nesledovala jen na základě písemně
zachycených zpráv (které se často omezují
na informace o problematickém soužití sousedů), ale zamýšlela se i nad úlohou sousedské identity, sociální kontroly a podobně.
Poslední část sepsal pražský historik Martin
Musílek, který se městskému prostředí také
věnuje dlouhodobě, což se na jeho textu pozitivně podepsalo. Musílek sledoval „odběhlé“
měšťany pražských měst v době husitských
válek. Podařilo se mu přitom rektifikovat některé starší názory (prezentované např. Jiřím
Kejřem) na dramatickou sociální proměnu
pražského městského prostředí v pojednávaném období. I v těchto dobách dokázali
schopní či jen bezohlední jedinci profitovat
z odchodu mnohých zámožných měšťanů,
kteří se však za jistých podmínek nakonec
mohli vrátit zpět.
Přes veškerou (v zásadě úspěšnou)
snahu udržet jednotné téma konkrétních
příspěvků je Komunikace ve středověkých
městech kolektivní monografií, jejíž čtenáři
budou spíše vyhledávat jednotlivé studie. Jejich úroveň je také dost kolísavá – nalezneme
zde jak velmi kvalitní texty, tak i spíše dosti
obecné kapitoly bez nějakých hmatatelnějších závěrů. Jako pozitivum je však nutné
vyzdvihnout samotné téma komunikace
ve středověku, které je v našem prostředí
zatím opomíjeno. Kniha jistě poslouží všem
zájemcům o tento fenomén formulací ukotvení problematiky v úvodu knihy, inspirativ-
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ními myšlenkami či přímo některými svými
konkrétními závěry.
Tomáš Somer
Tabita L a n d o v á : Liturgie Jednoty
bratrské (1457–1620)
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2014, 512 s.,
ISBN 978-80-7465-079-6
Badatelka Tabita Landová z Evangelické teologické fakulty v Praze nabízí
ve své knize pohled na historický vývoj
liturgie Jednoty bratrské, a to od počátku
jejího vzniku v roce 1457 až do bělohorské
porážky nekatolíků v roce 1620. Klade si
otázku, jakým způsobem se podoba této
liturgie proměňovala a do jaké míry lze její
vývoj pokládat za kontinuální. Autorka nezastírá, že má k tématu osobní vztah – je
farářkou Církve českobratrské evangelické,
a proto se zároveň snaží ukázat, na které
z bratrských tradic dnešní evangeličtí věřící
při svých bohoslužbách navazují. Ústředním bodem její pozornosti je zejména první třetina 16. století (doba vedení Lukáše
Pražského), kdy došlo ke sjednocení bratrských liturgických forem. Právě toto období
bylo mnoha autory považováno za zlomové v dějinách českých bratří a Landová se
mimo jiné pokouší tuto tezi ověřit.
Kniha je strukturována do několika
kapitol. Autorka nejprve načrtla historický
kontext vývoje Jednoty a poukázala na politické a náboženské poměry v českých zemích
16. a počátku 17. století. Zaznamenává také
vlivy různých náboženských proudů na učení
bratří, a to od myšlenek Chelčického a radikálního táborství, přes luterství a kalvinismus
až po sblížení s utrakvismem v posledním
desetiletí před Bílou horou. V této souvislosti
neopomíná ani vymezování se Jednoty vůči
římskokatolické církvi. V další části Landová
objasňuje liturgicko-teologické předpoklady,
přičemž vysvětluje bratrské pojetí církevního
roku, svátostí, ale také sakrálního prostoru.
Stěžejní kapitoly knihy jsou věnovány podrobnému rozboru svátostí a úkonů – bohoslužby slova, křtu, biřmování (konfirmace), večeře Páně, kněžské ordinace, pokání,
svátosti manželství a pomazání nemocných.
Autorka ve své práci aplikuje sémiotickou
analýzu; snaží se propojit vnější projevy bohoslužby s příslušnými významy, a pochopit
tak její smysl. Využívá k tomu zkoumání
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postavení jednotlivých prvků liturgie v rámci
její celkové struktury.
Landová pracuje se značným množstvím pramenů několika typů (liturgické
formuláře, katechismy, kancionály, kázání,
modlitební knihy, překlady Bible atd.), nejvíce se opírá o Zprávy kněžské Lukáše Pražského z roku 1527. Na základě toho podává
poměrně pestrý obraz liturgického života
předbělohorské Jednoty bratrské, což může
změnit zažitou představu většiny čtenářů, že
bohoslužby této církve bývaly velmi jednoduché. V závěru knihy je připojena edice
některých dokumentů, které autorka při
výzkumu využila a jejichž prostřednictvím
chce poskytnout čtenáři možnost ověření závěrů, k nimž v práci dochází. Tabita
Landová se ve svém díle kloní k názoru,
že vývoj jednotlivých částí bratrské liturgie
můžeme až na výjimky vnímat jako kontinuální. Poukazuje také na skutečnost, že
současné bohoslužebné knihy, které Církev českobratrská evangelická (a nejen
tato) užívá, v mnohém z tradice původní
Jednoty bratrské čerpají. Anna Pečinková
Olga F e j t o v á : Jednota bratrská
v městech pražských v době předbělo
horské a rejstřík členů pražského sboru
Praha, Archiv hlavního města Prahy – Scripto
rium 2014 (Documenta Pragensia Monographia,
Vol. 30), 208 s., ISBN 978-80-86852-56-0
Podnětem pro zpracování předmětné publikace se autorce Olze Fejtové stal
nedávný nález vzácného archivu bratrského
biskupa Matouše Konečného v Mladé Boleslavi, v němž se kromě jiného nacházely
i unikátní soupisy členů jednoty bratrské
pražského a tuchoměřického sboru (respektive „přespolních sborů k správě tuchoměřické
náležejících“  ) z roku 1607. O. Fejtová se
rozhodla nejen oba unikátní prameny vydat, ale jako znalkyně konfesijních a kulturních poměrů v Čechách v raném novověku
současně vyhodnotit v širších souvislostech
dobové společensko-politické situace.
O. Fejtová předesílá edici rozsáhlejší
úvodní studii, sestávající ze tří chronologicky
navazujících částí, v nichž hodnotí možnosti působení členů jednoty v pražských městech v předbělohorském i bezprostředně
pobělohorském období, pro něž jsou zá-
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kladními mezníky vydání Rudolfova majestátu, protihabsburské povstání, jeho porážka a následný bratrský exil. Soupisová
povaha obou editovaných pramenů pochopitelně omezuje jejich výpovědní hodnotu, a tak autorka současně zkoumá i jiné
dobové komplementární prameny, a to
jak bratrské, tak i pražské městské provenience. Co se týče faktograficky bohaté
korespondence jednoty bratrské z Archivu
Matouše Konečného, mohla již také využívat I. svazek jejího edičního zpřístupnění
pro léta 1610–1618, zpracovaný Jiřím Justem; bohužel navazující svazek, připravený
k vydání Markétou Růčkovou, ještě O. Fejtová k dispozici neměla, protože byl publikován v podstatě současně s její prací.
Jak autorka dokládá v úvodní studii,
členové jednoty vstupovali v zemském
ústředí sice aktivně do významných nábožensko-politických jednání o Českou konfesi v roce 1575, nepodařilo se jim však ani
poté ustavit v Praze samostatný sbor, a tak
byli spravováni z blízkých Tuchoměřic, kde
se jako správce tuchoměřicko-pražského
sboru (respektive v intencích autorčina
výkladu dvou organizačně oddělených
sborů) uplatnil od roku 1596 zmíněný
Matouš Konečný. Tento sbor, respektive
hlavně vlastní sbor pražský, jak nález unikátních pramenů potvrdil, byl ovšem ve své
době v Čechách jedním z největších – pro
vlastní pražská města bylo v Matoušově
rejstříku poznamenáno na 420 osob, pro
pražské okolí na 120 osob bratrského vyznání. Počet by mohl být ale ještě navýšen
o sympatizující příslušníky mezinárodní reformované komunity, zmiňované v literatuře někdy nepřesně jako „Deutsche Kirche“.
Na příležitostné etnické problémy v soužití
této komunity a českých bratří poukazuje
právě korespondence Matouše Konečného.
Ačkoli byla roku 1602 obnovena působnost protibratrsky orientovaného císařského svatojakubského mandátu, již za dva
roky došlo evidentně k obnovení činnosti
zmíněných sborů, byť jen na polooficiální
bázi. Toto posílení jednoty v pražských
městech prakticky umožňovala, jak autorka
podotýká, dlouhodobě nepřehledná náboženská situace ústící do jakési konfesijní
koexistence z nutnosti.
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Zásadní změnou, kterou přinesl jednotě bratrské Rudolfův Majestát, byla možnost
otevřeně participovat na nábožensko-politickém dění v zemi. Po roce 1609 se centrum
aktivit jednoty bratrské přesunulo do Prahy a jako její centrální modlitebna sloužila
Betlémská kaple, u níž působila i bratrská
škola. Český bratrský sbor i mezinárodní
reformovaný sbor však zároveň usilovaly
o postavení vlastního kostela, což se sice
oběma podařilo, ovšem jen na krátký čas
po vypuknutí protihabsburského povstání
(pro potřeby českých bratří i reformované
mezinárodní komunity tehdy sloužil přebudovaný staroměstský kostel sv. Šimona
a Judy). V této souvislosti O. Fejtová poukazuje na skutečnost, odvoditelnou ze studia
sporných zápisů pražských soudních knih,
že ve městech pražských sice tehdy docházelo k nábožensky podmíněným konfliktům
protestantů a katolíků, že však zároveň nelze doložit, že by byly výslovně orientovány proti bratřím. Autorka se zamýšlí i nad
tím, jak mohla jednota ovlivňovat měšťanské prostředí svými tisky, přičemž vychází
nejen z dosavadních výsledků zkoumání
složení pražských měšťanských knihoven,
ale také z rejstříku, který si Konečný vedl
pro léta 1616–1618 o distribuci bratrských
tisků. Pražané sice zvláště v období před
stavovským povstáním jevili o bratrskou
knižní produkci zájem (ta se navíc tehdy
tiskla i v běžných tiskařských oficínách), ten
se však současně týkal i literární produkce
jiných protestantských konfesí.
Dále se autorka zabývá členskou základnou jednoty v městech pražských i ze
sociotopografického hlediska, přičemž se jí
daří vyvrátit tradovanou tezi, že příslušníky jednoty lze shledávat především mezi
nejnižšími vrstvami městské společnosti.
Pokud totiž ke jménům měšťanů zachyceným rejstříky mohla doložit domy v jejich
držení v jednotlivých pražských městech,
pak se stalo zřejmým, že tito patřili k lépe
situovaným. O. Fejtová si klade i otázku
po jejich původu, protože zjevně ne všichni
přímo z pražských měst pocházeli. Zde jsou
bohužel výsledky výzkumů omezeny tím,
že řádově u poloviny příslušníků jednoty
zaznamenaných v Konečného soupisech
nebylo možné doklady o jejich původu
dohledat. Průkaznější je zjištění, že mig-
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race do pražských měst byla postupným
procesem, v němž v průběhu času nedocházelo k větším početním výkyvům. Konečného soupis však poskytl spolehlivou
základnu pro identifikaci zde zapsaných
osob s příslušníky pražských elit. Ti z bratří, kteří k této elitě prokazatelně náleželi
(a takových bylo početně nejvíce na Starém
Městě pražském), rozhodně nejevili zájem
o systematičtější angažmá v tehdejším veřejném životě, představované především
účastí ve správních městských orgánech.
Pobělohorské zásahy proti protestantským
církvím postihly pochopitelně nejen přední
příslušníky pražského sboru, ale i ostatní
jeho členy. Jelikož bratři ve své většině
odmítli konverzi ke katolictví, byli postiženi konfiskací majetků, přičemž ta postihla
více staroměstské členy, zatímco početnější
exulanty lze spatřovat mezi novoměstskými měšťany (bratrská emigrace z pražských
měst směřovala především do saské Pirny).
Autorka upozorňuje, že pobělohorský vývoj
jednoty nelze chápat schematicky, protože
někteří členové posléze zvolili zcela pragmatický přístup, totiž konverzi, aby mohli
pokračovat ve svých profesních kariérách
představujících nutnou existenční základnu
jak pro ně samé, tak i pro jejich rodiny.
O. Fejtová doplňuje publikaci ještě
biogramy členů jednoty z měst pražských,
přičemž postupuje ve sledu, v jakém byli
zaznamenáni v rejstříku. To je jistě namístě,
ale uživatel by nepochybně uvítal, kdyby
poznámka o zachování tohoto pořadí byla
uvedena už před biogramy a ne až na samém jejich závěru, a aby také byla doplněna
uvedením kritéria pro výběr jmen do těchto
biografických medailonů. Vše nasvědčuje
tomu, že to byli jen ti, jejichž jména jsou
známá z dosavadní literatury anebo byla
dohledatelná v různých pražských městských knihách (přijímání měšťanů, testamentů, trhů ad.). Pokud tento značně rozšířený pramenný výzkum prováděla sama
autorka, což nepřímo vyplývá z připojeného
seznamu využitých pramenů, pak je to další
náročný kus badatelské práce, o němž se
mohla v této poznámce výslovně zmínit.
Publikace nepostrádá jak seznam využitých originálních pramenů, tak pramenů
již vydaných, jakož i soupis dobových tisků,
relevantní literatury a elektronických zdro-
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jů (v tomto rozsáhlém seznamu postrádám
snad jen Dekrety jednoty bratrské editorů
A. Gindelyho a J. Emlera). Je připojen rovněž jmenný rejstřík a anglické resumé. Vše,
co bylo naznačeno, tedy činí z publikace
sice nepříliš velké rozsahem, ale hutné svým
obsahem a mnohými novými badatelskými
zjištěními k činnosti jednoty bratrské v českém zemském centru na počátku novověku
cennou a nepostradatelnou základnu pro
další specializované výzkumy. A v tomto
ohledu lze rovněž s povděkem kvitovat,
že její vydání bylo finančně podpořeno
z prostředků na institucionální výzkum Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, kde autorka působí jako
externí pedagožka.
Ludmila Sulitková
Marek S t a r ý : Přední klenot zemský.
Větší zemský soud království českého
v době rudolfínské
Praha, Auditorium 2014, 412 s., ISBN 97880-87284-38-4
Ačkoli se zdá, že už českému zemskému soudu byla v naší historiografii věnována dostatečná pozornost, zatím se žádný
badatel nezaměřil na jeho fungování jako
dynamického tělesa proměnlivého v čase,
tedy prvořadě na sledování personálních
změn na soudcovských postech, na soudní
kompetence těchto osob a na jejich společenské zázemí. M. Starý se sice vzhledem
ke stavu dochování pramenné základny
musel zaměřit jen na dobu panování císaře
Rudolfa II., ale o to důkladněji prozkoumal
všechny relevantní prameny uložené v Národním archivu v Praze. Autor, který má
už bohaté zkušenosti se studiem pramenů
k šlechtické společnosti raného novověku,
a to z hlediska historického i právněhistorického, si byl dobře vědom toho, že pro
objektivní určení přítomnosti soudců na zasedáních se nebude moci spolehnout jen
na trhové kvaterny desk zemských, v nichž
jsou obsaženy seznamy přísedících, strukturované nově podle zemského zřízení z roku
1530, ale že pro podchycení účasti těch, kteří se dostavili až v průběhu zasedání, bude
muset využít i kvaternů relací (do nichž
byla kromě některých sněmovních usnesení
a královských listů a majestátů vepisována
i četná usnesení zemského soudu nesporné
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povahy), neboť proti původním předpokladům nebyli dodatečně se dostavivší členové
soudu dopisováni na předpokládaná místa
do intabulovaných seznamů. Výsledkem
této rekonstrukce je i připojená edice, o níž
se ještě zmíním. M. Starý navíc namátkově
prozkoumal také další typy kvaternů, aby
vyloučil, že by i ony mohly obsahovat nějaké zásadní skutečnosti v naznačeném směru zkoumání. Kromě zemských desk autor
prostudoval fond Stará manipulace, taktéž
uložený v Národním archivu, a své poznatky se snažil doplňovat i studiem pramenů
pamětní povahy (zde mohlo samozřejmě
jít jen o omezený výzkum soustřeďující se
na prameny již vydané) i pramenů ikonografických (v této oblasti šlo rovněž především o vyhodnocení poznatků obsažených
již ve stávající odborné literatuře).
Práce je strukturována adekvátně
vytčenému cíli. Poté, co v první kapitole
M. Starý nastínil cíle práce a úroveň dosavadních poznatků, ve druhé kapitole se
soustředil na osvětlení vzniku zemského
soudu a na jeho kompetence v době předbělohorské. Její první podkapitola je v části
shrnující počátky zemského soudu v našich
zemích (tedy i na Moravě) dle mého názoru zatím nejkomplexnějším pojednáním
v naší historiografii a velmi přínosná je
rovněž v partiích zabývajících se rozsahem
působnosti nejvyššího zemského soudního orgánu. Autor tedy sumarizuje na základě normativních pramenů a zemských
desk kompetence většího zemského soudu v oblasti civilně i trestněprávní, zabývá se vztahem soudu k deskám zemským
a také velmi komplikovanou problematikou
soudního nalézání práva (nálezy obecné
a zvláštní), dosud také neprozkoumanou.
Nalézání práva chápe v jeho komplexní
podobě – jako symbiózu vlastních konkrétních rozhodnutí v kontextu dobových
právních zvyklostí. Závěrem zdůrazňuje, že
podle jeho zjištění nešlo v žádném případě
o izolovaný orgán soudní moci, ale o instituci propojenou silnými vazbami i s jinými
dobovými institucemi stavovského státu
(nejen s dvorským soudem, což už bylo
současnou historiografií sledováno, ale také
se soudy komorním, purkrabskými, královskou radou, českou dvorskou kanceláří ad.),
takže získání místa v zemském soudu zna-
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menalo pro šlechtice mnohem více, nežli
jen možnost účastnit se několikrát do roka
vlastních soudních zasedání.
Ve třetí kapitole autor podrobně pojednává na základě dostupných pramenů
(především listin a zákoníků 15. a 16. století) o složení zemského soudu, zabývá se četností jeho jednání i doloženou personální
účastí na nich (od 14 do 21 osob) a pozornost věnuje i tomu, jak byl soud řízen a jak
dospíval ke svým rozhodnutím. Na tuto kapitolu navazuje kapitola čtvrtá zabývající se
způsoby obsazování míst soudců a kapitola
pátá líčící v kontextu dobové politické i náboženské situace vývoj personálního obsazení zemského soudu v letech vlády císaře
Rudolfa II. Výklad nastiňuje rovněž směry
vývoje vedoucí i k účasti vladyků (rytířů)
na soudních jednáních a na druhé straně
poukazuje na prerogativy nejvýznamnějších
panských rodů, které jim umožňovaly zasedat v soudu na čestném místě.
Šestá kapitola s výmluvným názvem
Zemští soudci ve veřejném životě a v síti rodinných vazeb sleduje jmenovitě všechny zjištěné zemské soudce a shledává v pramenech
i stávající odborné literatuře všechny informace týkající se jejich dalšího společenského angažmá, mnohdy v úzké provázanosti
na rodové vazby i majetkové poměry. Přestože jsou tyto souhrny v naší historiografii
prvními svého druhu, autor skromně naznačuje, že šlo spíše o shromáždění známých
i méně známých údajů a naznačení hypotéz,
které by v dalším bádání ještě měly být prověřeny. Jak tato, tak i předchozí kapitoly
jsou vlastně důkladným komentářem k již
zmíněné edici, která je zařazena jako sedmá kapitola. Je lakonicky nazvána Seznamy
soudců (edice) a přináší na základě trhových
kvaternů, doplněných údaji z kvaternů relací, kompletní seznamy zemských soudců
přítomných jednotlivým jednáním zemského soudu v době Rudolfovy vlády. M. Starý
v ediční poznámce zdůvodňuje, proč rezignoval jak na věcné poznámky, které by
se v podstatě musely soustřeďovat hlavně
na upřesnění osobních dat, tak na poznámky textové, které by také musely především
reflektovat případně nejednotný zápis jmen
a vnášely by tak do edice spíše chaos. Editor se odůvodněně přiklonil k transkripci
předmětných zápisů, obsahujících jak výčty
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jmen, tak úřednických hodností jmenovaných, a to jednotně pro určitou osobu vyskytující se ve více zápisech. Jinak postupuje podle platných transkripčních pravidel
(a to i v případě vkládání doplněných partií
do hranatých závorek, což se týká i přesného určení data jednotlivých jednání, jakož
i jejich převodu na stávající datační úzus).
K edici je připojen jmenný rejstřík soudců, zvlášť podle panského a zvlášť podle
rytířského stavu, do jehož hesel je na prvním místě zakomponováno časové rozpětí
působnosti toho kterého soudce, následují
údaje o jeho doložené účasti na zmíněných
jednotlivých zasedáních (uvedené vhodně
volenými a předem vysvětlenými zkratkami), nakonec je doplněna přesná informace
o úmrtí dané osoby.
Jak edice, tak i výkladové partie, které
naopak obsahují důkladné a podrobné poznámky, jsou evidentně výsledkem precizní
badatelské práce autora i editora v jedné
osobě. Doslova obdiv vyvolává závěrečný
přehled prozkoumaných pramenů i vyčerpávající seznam využité literatury. Kladem
knihy je rovněž vysoce odborný, ale přitom
zcela srozumitelný jazyk, který zpřístupňuje
práci i laickému zájemci. I když ani v této
podobě nemá být podle autorových slov
práce vnímána jako úplný obraz většího
zemského soudu v předbělohorské době,
lze toto konstatování chápat spíše jako
výraz perfekcionismu, neboť publikace
M. Starého bezpochyby značně posunula stav dosavadního poznání kompetencí
českého zemského soudu, a to jako tělesa
proměnlivého v čase, i úředních kariér a životních osudů jeho soudců jako předních
reprezentantů předbělohorské stavovské
společnosti.
Ludmila Sulitková
Kateřina D u f k o v á : Jan Šembera
Černohorský z Boskovic. Moravský Petr
Vok
Praha, Vyšehrad 2014, 244 s., ISBN 978-807429-384-9
Kateřina Dufková předkládá další
publikaci ze série Velkých postav českých
dějin nakladatelství Vyšehrad, tentokráte
zaměřenou na životní osudy moravského
aristokrata raného novověku Jana Šembery
z Boskovic. Kdo by podle názvu knihy oče-
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kával klasickou biografickou studii o tomto
šlechtici, velmi by se zmýlil. Vhledem k počtu pramenů se Kateřina Dufková v publikaci věnuje nejen životní dráze Jana Šembery,
ale zapojuje ji také do kontextu současného
bádání o raně novověkém aristokratovi, reprezentovaného Petrem Maťou, Václavem
Bůžkem a dalšími historiky. Vzhledem
k nedostatku pramenů, se kterým je nutné
se při studiu zvolené osobnosti potýkat, je
toto dílo doplněno o všeobecné poznatky
z oblasti šlechtické výchovy, vytváření rodových vazeb, správy panství nebo dalších
sfér šlechticovy každodennosti. Současně
nelze ani říci, že by kniha byla věnována jen
tomuto šlechtici. Autorka se v knize věnuje
i původu rodu pánů z Boskovic a především
jeho dalším posledním mužským členům,
v čele s bratrem Jana Šembery, Albrechtem
Černohorským z Boskovic, který do značné
míry ovlivnil jeho život.
Z publikace je patrná fascinace autorky Šemberovou osobností, na druhou
stranu jeho život hodnotí K. Dufková
velmi objektivně se všemi jeho pozitivy
i negativy, současně se pokouší bojovat
se stereotypy, jež jsou s Janem Šemberou
spojovány. Hlavní pasáž předkládaného díla
je věnována charakteristice panství, které
Šembera ovládal, stavbě jeho rodového
sídla v Bučovicích a také vztahu k městům,
ukázanému na příkladu města Litovle. Kateřina Dufková představuje Jana Šemberu
jako významného mecenáše renesančního
umění na Moravě, jenž sem přivedl mnoho
známých a ve své době žádaných stavitelů
a umělců (za všechny jmenujme alespoň
Jacopa Stradu nebo Hanse Monta). Současně je nám tato osobnost ukázána jako
aristokrat, reprezentant starobylého moravského rodu, který se na Moravě těšil velké
vážnosti a jehož epocha se pomalu chýlila
konci. Autorka se v této pasáži knihy snaží
vyrovnat se stereotypem „lehkovážného
velmože“ s laxním přístupem k politice,
proto vyzdvihuje jeho již zmíněnou podporu umění a věd.
Na druhou stranu autorka poukázala
i na negativní vlastnosti tohoto šlechtice.
Představuje Jana Šemberu jako velmi komplikovanou osobnost, o čemž vypovídají
další části knihy, zmiňující jeho životní styl
a především účast v soudních sporech (tý-
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kajících se nejen v té době běžných urážek
na cti, ale především zabití Zikmunda Prakšického ze Zástřizl). Velmi bych zde ocenil
pečlivou práci autorky, která byla schopna
ze střípkovitých soudních zápisů složit
zajímavý obraz popsané pře a zasadit ho
do kontextu tehdejšího právního systému.
Značná část publikace je poté věnována závěru života Jana Šembery z Boskovic,
kterým se uzavřela existence dalšího moravského rodu, a především jeho „druhému
životu“. Autorka se zde zaměřila zejména
na závěť Jana Šembery, přičemž velkou
pozornost věnovala rozhodnutí o rozdělení
majetku mezi jeho dcery Marii Annu (provdanou tehdy již za Karla z Lichtenštejna)
a Kateřinu (provdanou později za Maxmiliána z Lichtenštejna). Kateřina Dufková
v závěru své knihy propojuje působení pánů
z Boskovic s rodem Lichtenštejnů a poukazuje na kontinuitu panování na bývalém
panství Boskoviců, která byla dána výše
zmíněnou sňatkovou politikou. Závěr tvoří
stať o „druhém životu“ Jana Šembery, odrážejícím se především v legendách, které
kolem této osobnosti vytvořily auru mýtů
a přispěly k různým zkreslením ve starších
interpretacích, jež daly vzniknout představě „hýřivého šlechtice, pro něhož byla zábava
hlavní náplní života“ (s. 194).
Kniha Jan Šembera Černohorský z Boskovic je zdařilou prací, ve které se autorka
úspěšně vypořádala se stereotypním smýšlením o tomto posledním příslušníkovi rodu
a poskytla zajímavou úvahu o přirovnávání
Jana Šembery k Petru Vokovi z Rožmberka.
Publikace velmi detailně analyzuje shodné
rysy, vlastnosti a životní styl Šembery a Petra Voka, na druhou stranu se ale zaměřuje
na odlišnosti jejich života, rozdílnost v jejich povaze, intelektu a také významu, jaký
oba šlechtici měli ve stavovských obcích
své doby. Kateřina Dufková tu výborně
prezentovala tento dvoustranný vztah –
podle ní „Jan Šembera byl jistě svéráznou
osobností, jeho osud však ohraničovala pravidla a hodnoty šlechtického prostředí, do kterého se narodil a které přijal za své“ (s. 195).
Autorka představila Jana Šemberu se všemi
charakteristikami, které mu byly a jsou nadále přisuzovány. Především ho ale v této
publikaci ukázala jako šlechtice, který „byl
k Petru Vokovi přirovnáván, byl s ním srov-

268

náván, ale nakonec zůstává především Janem
Šemberou Černohorským z Boskovic“ (s. 198).
Vojtěch Drašnar
Joachim W h a l e y : Germany and
the Holy Roman Empire. Volume I: Ma
ximilian I to the Peace of Westphalia
1493–1648
Oxford, Oxford University Press 2012, 722 s.,
ISBN 978-0-19-873101-6
V nedávné době byl na Oxfordské univerzitě zahájen projekt Oxford History of Early
Modern Europe, vedený R. J. W. Evansem,
který má za úkol zmapovat evropské dějiny raného novověku. Navazuje na dlouhou
britskou tradici ve vydávání syntetických
příruček světových dějin. V rámci tohoto
projektu tak začaly vznikat jednotlivé publikace popisující dějiny evropských států
v daném období. Právě do této ediční řady
patří i kniha Germany and the Holy Roman
Empire. Volume I: Maximilian I to the peace
of Westphalia 1493–1648, jejímž autorem je
Joachim Whaley, profesor německé historie
na Cambridgeské univerzitě. Monografie je
výsledkem jeho dlouholetého systematického výzkumu na poli německých dějin,
kde se prezentoval zejména svými pracemi
s tematikou německého osvícenství a vybraných aspektů sociálních dějin Říše v raném novověku. Whaley je rovněž autorem
druhého dílu této publikace, který na první
svazek jeho dějin Svaté říše římské volně
navazuje (Germany and the Holy Roman
Empire. Volume II: The Peace of Westphalia
to the Dissolution of the Reich, 1648–1806.
Oxford 2012).
Základem Whaleyho monografie je
precizní vymezení zkoumané problematiky. Zatímco jako časové mezníky jsou logicky vybrány počátek vlády Maxmiliána I.
na straně jedné a vestfálský mír na straně
druhé, z geografického hlediska se jedná
o mnohem komplikovanější problém. Autorovo chápání Svaté říše římské jakožto
spíše politického než teritoriálního celku
je poměrně dobře reflektováno i v názvu
knihy, kterým upřesňuje svůj zájem zejména o teritoria, která později, po rozpadu
Říše v 19. století, tvořila základ moderního Německa. V relevantních případech
se však zabývá i situací v zemích, jejichž
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vztah k Říši jako celku byl různou měrou
rozvolněn, což se týká zejména švýcarských oblastí, habsburského Nizozemí
a českých zemí. Celkově se publikace
zaměřuje na problematiku vnitřního fungování Říše na politické, administrativní
a právní úrovni, spíše než na rozbor partikulárních či lokálních událostí a na strohý
popis politických dějin.
Kniha je rozdělena do sedmi základních oddílů. Prvním z nich je úvod do problematiky, vlastní vymezení Svaté říše
římské konce 15. století jakožto složitého
a mnohovrstevnatého politického celku.
Následuje reflexe chápání Říše a „německého národa“ jako identifikačního prvku
jak ze strany jejích tehdejších obyvatel, tak
ze strany pozdější historiografie.
Ve druhém až čtvrtém oddílu je popsáno období velkých změn v Říši na přelomu 15. a 16. století, zejména reformy Max
miliána I., které vedly ke vzniku nelehké
rovnováhy mezi císařem a říšskými stavy
a staly se základem fungování raně novověké Říše. Velký prostor je rovněž věnován
reformě církve a jejím hlubokým kořenům
v Říši. Joachim Whaley se zabývá vlastní
reformací a jejími dopady jak politickými,
tak sociálními a samozřejmě i náboženskými. Sleduje také osobnost Martina Luthera
a její formování, dopad reformačních myšlenek a také alternativní cesty reformace
v Říši. Důkladně analyzuje důsledky reformace, vznik protestantských teritorií, vliv
reformace na vnější politické postavení Říše
v tehdejší Evropě, politizaci reformačního
hnutí a složitou cestu k augsburskému náboženskému míru.
Následující dva oddíly (pátý a šestý)
popisují nesnadné udržování míru a vnitřní
rovnováhy v letech 1555–1618, jeho dopad
na říšskou správu a zákony, postupnou eskalaci politického a náboženského napětí
v prvních dvou desetiletích 17. století. Je
zde citlivě nastíněn vnitřní vývoj říšských
teritorií a měst ve zmíněném období.
Joachim Whaley se zaměřuje i na otázku percepce a důsledků augsburského míru a konfesionalizace jednotlivých teritorií. Sleduje také
následné změny v jejich vnitřní organizaci.
Poslední, sedmá kapitola je věnována
třicetileté válce, jež je tradičně považována
za klíčový konflikt ve středoevropských

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

raně novověkých dějinách. Autor se zaměřuje na její dopad na Říši jako politické
uskupení, zabývá se otázkou charakteru
celého konfliktu a opět nabízí srovnání
jeho chápání tehdejšími přímými svědky
a pozdějšími historiky.
V závěru knihy se pak velmi příhodně
nachází stručný slovník základních německých pojmů, které se v knize často nacházejí ve svém originálním znění. Jedná se
zejména o názvy říšských úřadů či o různé
pojmy spojené s říšskou správou, které jsou
v tomto oddílu stručně a výstižně popsány,
což čtenáři ulehčuje percepci relevantních
pasáží textu.
Kniha jako celek nabízí ucelený obraz
Svaté říše římské jako heterogenního celku,
přičemž dostatečně zdůrazňuje složitost
a nejednotnost její vnitřní politické a teritoriální struktury. Toho si lze všimnout
zejména v pasážích týkajících se snah habsburských císařů o využití potenciálu tohoto
politického celku pro prosazení vlastních
dynastických zájmů uvnitř i vně samotné
Říše. Ačkoli publikace nastiňuje způsob
jejího fungování a snaží se rozklíčovat zásadní události vybraného období, nezabývá
se veškerými partikulárními problémy jednotlivých teritorií a tíhne spíše k obecnému
popisu, což je koneckonců v publikaci tohoto
typu žádoucí. Vytknout lze snad jen to, že
v souhrnu kniha působí poněkud povšechným dojmem, na druhou stranu je mnoho
uvedených obecných závěrů příhodně ilustrováno konkrétními příklady. Je třeba také
vyzvednout občasné exkurzy do starší historiografie a srovnání jejích závěrů týkajících
se některých klíčových témat. Celkově se
tedy čtenáři této publikace nenabízí pouze
velmi plastický obraz Svaté říše římské a jejích dějin v průběhu prvních dvou století
novověku, ale také odraz těchto událostí,
s nímž se v pozdějších dobách pracovalo
nejen v historiografii.
Stanislav Luska
Simone L a q u a - O ’ D o n n e l l :
Women and the Counter-Reformation in
Early Modern Münster
New York, Oxford University Press 2014,
214 s., ISBN 978-0-19-968331-4
Jedním z nejnovějších přírůstků
v knihovně gender history je kniha histo-
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ričky Simone Laqua-O’Donnell věnující se
ženám v Münsteru v době protireformace. Jak autorka sama uvádí, o vztahu žen
a reformace již bylo napsáno mnoho, avšak
to, jakým způsobem toto období ovlivnilo
katoličky, zejména pak katoličky žijící na severu Evropy, zatím zůstávalo stranou záj
mu historiků. Münster se zdá být ideálním
prostorem pro podobně zaměřený výzkum,
neboť to bylo nejseverněji položené katolické město, navíc obklopené reformovanými
oblastmi.
V knize se mísí dva velké proudy historického bádání. V popředí stojí gender
history, neboť ženy, muži, rozdíly mezi
nimi a jejich vzájemné vztahy jsou středobodem celé publikace. Zároveň se autorka
dotýká i církevních dějin, protože popisuje
některé aspekty života v klášterech, zbožnost a mimo jiné také chování církevních
autorit. Aby obsáhla tato témata co možná
nejpodrobněji, opírá se Simone Laqua-O’Donnell o řadu rozmanitých pramenů.
V první řadě jsou to prameny normativní
povahy, zejména dekrety tridentského koncilu a další nařízení, která měla za cíl vynutit
dodržování tridentských ustanovení. Dalším
důležitým zdrojem byla pro autorku oficiální korespondence mezi představiteli světské
a církevní moci. Informace o osobním životě žen byly získány z trestněprávních pramenů a testamentů. Autorka upřednostňuje
kvalitativní postupy, na detailních popisech
jednotlivců a jejich osudů ukazuje obecné
tendence. Kvantitativní analýzy byly použity o něco méně, konkrétně pro rozbor
závětí a materiálů týkajících se chudinských
fondů.
Kniha je rozdělena na pět tematických
částí. První je věnována boji münsterských
jeptišek proti jejich uzavření za zdmi
kláštera a následným změnám, které toto
opatření přinášelo. Ve druhé kapitole se
autorka zabývá ženskou zbožností a jejími
veřejnými projevy, především podporou
charity. Ve třetí části je pozornost obrácena k manželství, je pojednáno o tom, jakým
způsobem docházelo k jeho uzavření a jak
bylo oběma aktéry a celou komunitou vnímáno. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na ženy,
které určitým způsobem „sešly ze správné
cesty“ a ocitly se na stránkách soudních spisů. Poslední kapitola se věnuje konkubínám
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duchovních a snahám církevních autorit
vymýtit tento nešvar. Publikace je opatřena podrobným poznámkovým aparátem,
seznamem použitých pramenů a literatury
a také rejstříkem, který umožňuje snadnější
orientaci v textu.
Simone Laqua-O’Donnell ukazuje
různé způsoby interakce mezi převážně
mužskou institucí – katolickou církví – a ženami, které byly buď součástí této instituce, nebo stály mimo ni, ale církev do jejich
života významným způsobem zasahovala.
Do první skupiny patřily jeptišky žijící
v sedmi ženských klášterech v Münsteru.
Po dlouhých sporech se musely poddat
a přijmout život v klauzuře. Autorka se ne
omezuje jen na tento konflikt, ale věnuje pozornost i jeho dopadům na jeptišky
a celou komunitu. Simone Laqua-O’Donnell
dokazuje, že kláštery byly významným hráčem v hospodářském životě města a omezení pohybu sester bylo v zájmu jak církevních, tak světských autorit – cechů. Z tohoto
širšího společenského rámce se autorka posouvá do osobnější roviny a zkoumá změny identity jeptišek, které ztrátu určitých
funkcí v komunitě nesly těžce a byly nuceny
hledat nové způsoby naplnění svého údělu.
Tento způsob vyprávění výborně ukazuje,
jak měla velká politická rozhodnutí vliv
na osudy jednotlivců.
Laičky neměly tak jasně dáno, jakým
způsobem bude církev a zbožnost obecně
zasahovat do jejich každodennosti, musely si tedy svou cestu najít samy. Za svého
života vstupovaly do bratrstev, kde se věnovaly společným modlitbám, a dávaly peníze chudým. Po smrti odkazovaly majetek
různým církevním institucím, ale také přímo
chudině. V této kapitole autorka srovnává
chování žen a mužů a dokazuje, že ženy si
byly vědomy svého oslabeného postavení
ve společnosti, a proto byly více ochotny
podpořit jiné ženy. Právě výzkum obou
pohlaví zároveň umožňuje lepší pochopení specifičnosti ženské role. Dále autorka
poukazuje na propojení hluboké vnitřní
zbožnosti s vnější okázalostí a penězi.
Výzkum Simone Laqua-O’Donnell
potvrdil, že ačkoliv se lidé v manželství
pokoušeli hledat určitou formu partnerství, tato instituce měla v raném novověku
v první řadě společenský význam, zaručující
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oběma stranám stabilní existenci. Münster
se lišil od jiných německých oblastí v přístupu k partnerskému soužití – město bylo
tolerantnější k alternativám a příliš netrvalo
na dodržování všech tridentských ustanovení. Studium soudních spisů prokázalo, že
v životě raněnověkého člověka měl značný
význam koncept cti. U žen byl neodlučitelně spjat s jejich sexualitou, což ovšem
zcela nebránilo předmanželským stykům.
Pokud nebyl takový vztah ukončen manželstvím, ale nechtěným těhotenstvím, či
dokonce zabitím novorozence, ocitl se pár
před soudem. Autorka tyto situace demonstruje na několika konkrétních osudech,
avšak chybí zde alespoň částečné kvantifikování uvedeného problému, takže není
zcela jasné, do jaké míry byly tyto případy
v Münsteru běžné.
Překvapivě častým fenoménem v raněnovověké společnosti bylo dlouhodobé
soužití kněží s partnerkami označovanými
jako konkubíny. Nelze se divit, že církevní autority se tomu intenzivně pokoušely
bránit, avšak většinou neúspěšně. Autorka
tento jev pojímá z pohledu tří zúčastněných
stran – biskupů, kněží a žen samotných, kterým bylo doposud věnováno jen minimum
pozornosti. Čtenáři tak umožňuje alespoň
částečně proniknout do uvažování jednot-
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livých aktérů a pochopit bezmoc církevních
autorit a poměrně silnou vytrvalost kněží
a jejich partnerek.
Kniha Simone Laqua-O’Donnell je významným příspěvkem k diskuzi o postavení
žen v raněnovověké společnosti. Potvrzuje
snahu světských i církevních autorit ženy
omezovat a podřizovat mužské autoritě,
která byla ještě umocněna nařízeními tridentského koncilu. U laiček bylo jako ideál
ní stav vnímáno, pokud žily v manželství
a neměly přístup k vyššímu vzdělání. Řádové sestry sice studovat mohly, ale tridentské
reformy si kladly za cíl přerušit jejich kontakt s vnějším světem a také je podřídit co
možná největší kontrole. Zároveň je však
zřejmé, že prosazování přísných zákonů
v praxi bylo poměrně složité. Mnohé ženy
tyto snahy odmítaly a pokoušely se najít si
místo ve veřejném prostoru. Laičky i jeptišky se věnovaly charitě, řádové sestry se
navíc snažily uhájit svou pozici ve vzdělávání. Téma vztahu žen a katolické církve
v potridentském období rozhodně není
touto publikací vyčerpáno. Nabízí se srovnání s dalšími městy, případně jinými zeměmi, které by umožnilo ještě lépe pochopit
dopad centrálních reforem na jednotlivé
lokality.
Věra Slováková
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Dějiny 19. a 20. století
Franz A d l g a s s e r : Die Mitglieder der österreichischen Zentralpar
lamente 1848–1918. Konstituierender Reichstag 1848–1849. Reichsrat
1861–1918. Ein Biographisches Lexikon. 2 Teile
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2014 (Studien
zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 33), 1540 stran + 102
stran úvodu, ISBN 978-3-7001-7589-6
V historiografii zemí střední Evropy se teprve v posledních desetiletích
dostává do popředí zájem o problematiku vývoje parlamentarismu, který
byl i v případě habsburské monarchie a nástupnických států klíčovým
faktorem při vytváření právního státu a občanské společnosti. V několika
základních dílech byly již zmapovány základní obrysy vývoje jak říšského
sněmu v letech 1848–1849, poslanecké sněmovny a panské sněmovny
říšské rady ve Vídni, tak zemských sněmů v jednotlivých korunních zemích
monarchie v letech 1861–1918.1 V řadě dílčích studií i monografií pak
byla pozornost upřena zejména na podíl zástupců jednotlivých národů
a zemí i poslaneckých klubů na složení a činnosti vídeňského parlamentu.
Hodně bylo uděláno zvláště pro výzkum parlamentární činnosti polských
a ukrajinských říšských poslanců,2 stejně jako německých, českých a slovinských poslanců nebo poslanců z řad šlechtických velkostatkářů.3 Je při tom
s podivem, že historici zabývající se dějinami parlamentarismu, politických
stran a parlamentární politikou ve „starém“ Rakousku se doposud museli
obejít bez kriticky zpracované biografické příručky, která by nabízela úplný,
1
Srov. zejména R u m p l e r , Helmut – U r b a n i t s c h , Peter (eds.): Die
Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 1–2. Wien 2000,
i další publikace: S c h a m b e c k , Herbert (ed.): Österreichs Parlamentarismus: Werden
und System. Berlin 1986; B r u c k m ü l l e r , Ernst (ed.): Parlamentarismus in Österreich.
Wien 2001; S i m o n , Thomas (ed.): Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in
Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. Frankfurt am Main
2010.
2
B u z s k o , Józef: Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918. Warszawa 1996;
B i n d e r , Harald: Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im
Übergang zur Massenpolitik. Wien 2005; Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek.
Pod redakcia Jaroslawa Moklaka. Kraków 2006; P i j a j , Stanisław: Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej
(1866–1871). Kraków 2003; P i j a j , Stanisław: Opozicja w wiedenskiej Radzie Panstva,
w latach siedemdziesiatych XIX. w. (sklad – organizacja – funkcjowanie). Kraków 2011.
3
Viz práce Pavla Cibulky, Diethildy Harrington-Müllerové, Lothara Höbelta, Roberta
Lufta, Vasilje Melika, Luboše Velka a dalších, jejichž bibliografické údaje je možno dohledat in: L u f t , Robert: Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der
tschechischen Gesellschaft. Tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats
1907–1914 II. München 2012.
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přesný a spolehlivý přehled o personálním složení všech tří vídeňských
parlamentárních těles v celém období let 1848–1918 včetně strukturovaně
uspořádaných biografických dat a údajů o politické a parlamentární činnosti jejich jednotlivých členů. Dosavadní biografické lexikony říšských
poslanců zachycují jen některé periody působení parlamentu a nejsou zcela
spolehlivé a ani nepřinášejí dostatek uspořádaných a srovnatelných údajů
nezbytných pro zpracování kolektivní biografie. Platí to ve značné míře
i pro dosavadní jediný pokus o příručku o všech poslancích vídeňských
centrálních parlamentů zpracovanou Oswaldem Knauerem.4 Nezasvěceným by se mohlo zdát, že by neměl být problém zjistit, kdo a kdy zasedal
ve vídeňském parlamentu a jaká byla jeho základní životopisná data. Opak
je pravdou, neboť v případě mnohých říšských poslanců není jednoduché
identifikovat osoby, které zejména v počátcích rakouského parlamentarismu
byly členy některého z vídeňských parlamentů třeba jen několik dní a pak
z něj i z veřejného života zmizeli. Ale i v případě mnohých poslanců, kteří
byli standardními členy říšské rady, je někdy krajně obtížné zjistit jejich
základní životopisná data. Jako by se i v této souvislosti potvrzovala pravda
vyjádřená příslovím „Světská sláva – polní tráva“.
V tomto kontextu je třeba recenzovanou publikaci Franze Adlgassera,
která tuto mezeru ve výzkumu parlamentarismu v habsburské monarchii
na vysoké profesionální úrovni úspěšně zaplňuje, o to víc uvítat. Práce
ve dvou objemných svazcích přináší především exaktní seznam všech členů
jak říšského sněmu z let 1848–1849, tak i poslanecké a panské sněmovny
říšské rady v letech 1861–1918, a to v podobě abecedně seřazených a podle jednotného schématu zpracovaných biogramů. Náplní celého díla je
jednak přehled vývoje vídeňských centrálních parlamentů (s. IX–CII), který
tvoří nezbytný rámec pro hlavní biografickou část práce, jednak samotné
abecedně uspořádané biogramy všech jeho členů, kterých je více než 3500
(s. 1–1478). Celá práce je vybavena nezbytným seznamem zkrácených
citací archivních fondů včetně odkazů na digitální signatury a seznamem
zkrácených citací literatury, které tvoří její nedělitelnou a nezbytnou součást (s. 1479–1540).
V přehledu vývoje říšského sněmu v letech 1848–1849 a říšské rady
v letech 1861–1918 autor na základě relevantních úředních pramenů reflektuje všechny důležité právní úpravy a charakteristické rysy rakouského
centrálního parlamentu, zaznamenává změny volebních řádů do parlamentu
a jeho složení, stejně jako přehledy jeho vedoucích funkcionářů a sleduje
také nejdůležitější poslanecké frakce a kluby. Věnuje náležitou pozornost
rovněž panské sněmovně říšské rady a společným orgánům obou komor
parlamentu. Tento přehled má charakter úvodu a připomíná komplikovanost, zvláštnosti a proměny rakouského parlamentarismu, na jehož vývoji
4

K n a u e r , Oswald: Das österreichische Parlament von 1848 bis 1966. Wien 1969.
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se podíleli i všichni poslanci a v jehož rámci se odvíjely i jejich jednotlivé
poslanecké kariéry.
Pro kvalitu a přínos celého díla má ovšem klíčový význam způsob,
jímž autor stanovil zásady a metody výstavby jednotlivých biografických
hesel. Autor nezastírá, že jednotné a faktograficky jednoznačné zpracování
všech biogramů má v budoucnu sloužit k vytvoření kolektivní monografie.
Definování jednotného schématu biogramů platného pro všechna hesla,
jímž se musela řídit i heuristika, bylo proto při přípravě biografických hesel
zásadním a velmi náročným úkolem. Autor se s ním vyrovnal s důvěrnou
znalostí metod zpracování podobných biografických příruček a zejména
s ohledy na cíle vlastního lexikonu na výsost kvalifikovaně a precizně
a účelně. Zásady a jasné schéma výstavby biografických hesel shrnuje
ve zhuštěné, ale jednoznačné podobě v části předcházející samotným
biogramům (s. 1–5). Podle tohoto schématu obsahuje každé biografické
heslo standardně následující údaje: identifikační data poslance (příjmení,
jméno, případný šlechtický titul nebo predikát a akademický titul, datum
a místo narození a úmrtí, náboženské vyznání), dále jeho rodinné poměry
(jméno otce, rok jeho úmrtí, jeho povolání, případně údaje o matce, pokud
byl poslanec nemanželským dítětem, vlastní rodinný stav, datum svatby,
jméno manželky a počet synů a dcer), profesní kariéru (absolvované školy
a dosažené vzdělání, povolání a zaměstnání, funkce a činnost v nepolitických
společenských a hospodářských organizacích a grémiích včetně samosprávy
a zemských sněmů a po r. 1918 i v politických organizacích) a případně
i příbuzenské vztahy s jinými členy parlamentu nebo jinými významnými
osobnostmi. Důležitou součástí každého biogramu jsou samozřejmě rovněž
exaktní údaje o parlamentárním zařazení a činnosti poslance. Především
jsou v nich uvedena léta, během nichž byl daný poslanec členem říšského
sněmu nebo poslanecké či panské sněmovny říšské rady, dále na den přesná
data a legislativní periody jeho poslanectví včetně údajů o volební kurii
a volebním obvodu, za nějž byl zvolen, dále výčet členství a nejdůležitější
funkce v parlamentních orgánech a poslaneckých klubech, případně i politická orientace a stranická příslušnost poslance. V případě členů panské
sněmovny říšské rady jsou samozřejmě namísto dat zvolení uvedena data
a důvod jmenování členem panské sněmovny. Každý biogram pak je
na závěr opatřen bibliografickými údaji případných vydaných děl poslance (knižní publikace, paměti, edice korespondence apod.) a zkrácenými
citacemi literatury pojednávající o daném poslanci.
Zpracování takto pojatého biografického lexikonu členů rakouských
centrálních parlamentů v letech 1848–1918 kladlo enormní nároky na hledání, zjišťování a kritické ověřování značného množství biografických
informací o tisících osobách a na shromáždění dalších tisíců srovnatelných
faktografických údajů. Neúplnost nebo absence některé z položek biogramu
by totiž ohrožovaly možnost zpracovat předpokládané analýzy a komparace
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personálního složení parlamentu a vytvoření kolektivní biografie jeho poslanců, s nímž autor v budoucnu počítá. Autor zvládl náročnou heuristiku
v relativní úplnosti a na výsost kvalifikovaně. Rovněž konkrétní zpracování
biogramů je perfektně provedené jak po věcné, tak i formální stránce. I když
jednotlivé údaje v nich jsou podány velmi úsporně a heslovitě, jsou přesné
a jednoznačné a i díky vhodné grafické úpravě přehledně uspořádané, takže
biogramy mají na malém prostoru vysokou vypovídající hodnotu. Tímto
úsporným pojetím hesel se liší od nedávno u nás vyšlých lexikonů poslanců
slezského zemského sněmu a moravského zemského sněmu, v nichž jsou
hesla rovněž zpracována podle předem přesně stanoveného schématu,
ale podána narativní formou.5 Adlgasserův způsob zpracování dat nabízí
perspektivu pro budoucí zpracování podobných prosopografických i statistických rozborů, které ve své práci na menším vzorku říšských poslanců
(163 českých poslanců říšské rady z let 1907–1918) provedl ve svém
monumentálním díle Robert Luft.6 V jeho práci slovníkově uspořádané
biogramy tvoří druhý svazek díla, zatímco první je věnován všestranné
prosopografické analýze českých říšských poslanců jako součásti rozsáhlého
zkoumání parlamentárních elit a politických struktur české společnosti.
Přestože Adlgassera zpracování kolektivní biografie poslanců teprve čeká,
svým biografickým slovníkem si vytvořil výborné předpoklady pro to, aby
v něm shromážděné a utříděné biografické údaje posloužily k podobně
důkladnému dílu.
Je obdivuhodné, že biografický slovník členů rakouských centrálních
parlamentů, který obsahuje kolem tři a půl tisíce biogramů, zpracoval
jediný autor. I když samozřejmě mohl využívat pomoc a podporu jiných
archivářů a badatelů, celá tíže zpracování hesel i vlastního díla ležela
na něm. Výsledkem jeho snažení je rozsáhlá, obsahově a metodicky kvalitní
a přínosná publikace, kterou přivítají všichni odborníci zabývající se vývojem
parlamentarismu a vůbec politiky ve střední Evropě. Adlgasserův biografický
lexikon poslanců splácí dluh, který historici ze zemí střední Evropy měli vůči
zkoumání personálního složení vídeňského parlamentu v období habsburské monarchie. Jistě se stane neocenitelnou pomůckou a studijním materiálem nejen pro další výzkum sedmdesáti let rakouského parlamentarismu, ale
díky zachycení kariér jeho aktérů, jejichž činnost časově, teritoriálně i věcně
zasahovala do mnohých dalších oblastí, také i pro studium vývoje politických
elit a vůbec politiky a společnosti v období téměř dvou set let. Slovník zachycuje osudy osobností, které žily v širokém rozpětí od třetí čtvrtiny 18. století
5
Š ú s t k o v á , Hana: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě
(1861–1918). Ostrava 2006; M a l í ř , Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců Moravského
zemského sněmu. Brno 2012.
6
L u f t , Robert: Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der
tschechischen Gesellschaft. Tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats
1907–1914, I–II. München 2012.
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do třetí čtvrtiny 20. století (poslední člen poslanecké sněmovny říšské rady
R. Malík, shodou okolností původem z Moravy a na Moravě zvolený, zemřel
roku 1969 a poslední člen panské sněmovny – kníže A. A. Rohan – dokonce
až roku 1976). Lze si jen přát, aby autorův záměr pokračovat ve zpracování kolektivní monografie všech říšských poslanců byl v dohledné době
korunován podobně kvalitním dílem, jakým je tento lexikon. Jiří Malíř
Václav K a š k a : Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů
Komunistické strany Československa v letech 1948–1952
Praha – Brno, Ústav pro studium totalitních režimů – Conditio humana 2014,
292 s., ISBN 978-80-87912-02-7
Doby, kdy si mladší čeští historikové stěžovali na dominanci totalitární
koncepce ve studiu období komunistické diktatury, jsou již nenávratně
pryč. Po celá devadesátá léta i v první dekádě nového tisíciletí jsme byli
svědky jednostranné orientace výzkumu na tzv. vysokou politiku a na represivní stránku režimu KSČ a na málo či vůbec nereflektovaný tzv. totalitní
výkladový rámec. Tato tendence se však začala zvolna měnit od počátku
nového tisíciletí a zjevně koncem jeho první dekády již ustoupila do pozadí.
V nedávných letech tak veřejnost měla příležitost seznámit se s celou řadou
nových monografií, které mapují vedle politických i kulturní a společenské
aspekty této epochy a využívají přitom rozmanitých metodologických přístupů. Místo dosavadní motivace „vyrovnat“ se s komunistickou „totalitou“
ve smyslu jejího odsouzení, se stále více mezi historiky prosazuje snaha
k tomuto období přistupovat jako k historicky uzavřenému fenoménu, který
je třeba především prozkoumat z různých aspektů a nestranně vysvětlit.
Emotivně laděný, černobílý obraz o pachatelích zločinů a jejich obětech
(respektive o hrdinech, kteří se „totalitnímu“ zlu vzepřeli) tak problematizuje a nahrazuje vyváženější výklad poukazující na vnitřní rozporuplnosti
diktatury komunistické strany.1
1
Změnu přístupu ke zkoumání komunismu přinesl projekt Komunismus a radikální
socialismus 1918–1989, v jehož rámci bylo v letech 2003–2011 publikováno osm svazků
sborníku Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, dále pak projekt
Socialismus jako myšlenkový svět (Soudobé dějiny, 2/2012). Z četných monografií označujících tento obrat v tuzemské historiografii jmenuji alespoň několik prací vztahujících se
k počáteční fázi diktatury KSČ: H e u m o s , Peter: Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví!
Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968. Praha 2006; K o p e č e k , Michal:
Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě
1953–1960. Praha 2009; Š á m a l , Petr: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich
cenzura na počátku 50. let 20. století. Praha 2009; R á k o s n í k , Jakub: Sovětizace sociálního
státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Praha
2010; S o m m e r , Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem
a reformním komunismem (1950–1970). Praha 2012; S p u r n ý , Matěj: Nejsou jako my.
Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Praha 2012. V souvislosti s recenzovanou
knihou také upozorňuji na práci Marka P a v k y : Kádry rozhodují vše! Kádrová politika
KSČ z hlediska teorie elit (prvních pět let komunistické vlády). Brno 2003.
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Kniha Václava Kašky Neukáznění a neangažovaní se k takto koncipovanému výzkumu hlásí a nutno předeslat že je příspěvkem nadmíru zdařilým.
Václav Kaška pojednává o tématu vnitřní disciplinace v KSČ v zakladatelském období jejího režimu. Již samotná volba tématu i časového úseku
je přitom určitou výzvou vůči tradičnímu chápání komunistické diktatury
v Československu. Zjednodušeně řečeno, mohli bychom předpokládat,
že KSČ byla, a to zvláště ve své stalinistické fázi, monolitní hierarchickou
strukturou složenou z ukázněných a oddaných členů. V. Kaška se však
rozhodně neomezuje jen na to, aby vyvracel tuto banální představu. Ovšem
již samotné vymezení badatelského problému a způsob kladení otázek
nám otevírá pohled na diktaturu komunistické strany z dosud neprobádané perspektivy. Autor rekonstruuje a vysvětluje spletité předivo vazeb
uvnitř KSČ, nesamozřejmost vertikálních vztahů, které rozhodně nebyly
jen jednosměrné, poukazuje na různé společenské mechanismy a strategie
uplatňované členy strany na různých úrovních její struktury.
Velice cenným přínosem Kaškovy knihy je zahrnutí regionálního
měřítka. V historiografii zaměřující se na politické dějiny převládá zájem
o vrcholnou mocenskou sféru a pohled na dění ve společnosti prizmatem
pramenů centrální provenience. Tomu odpovídá právě i implicitně totalitární paradigma některých autorů, kteří automaticky přikládají hlavní váhu
rozhodnutí nejvyšších vládnoucích orgánů a více méně předpokládají jejich
mechanický dopad na nižší příčky režimu. Tento pohled „shora“ je pak
doplňován regionálními studiemi či pracemi, které se soustředí na specifické fenomény ovlivňované hlavním proudem politických událostí jen
zprostředkovaně. Oproti tomu však V. Kaška promyšleně propojuje hned
vícero rovin: sleduje totiž dění v centrálních institucích, v Brně, jakožto
silném regionálním centru s přihlédnutím k situaci v celém tehdejším
brněnském kraji, ve Znojmě, které představuje okresní úroveň, a nakonec
i na úrovni místní, a dokonce i individuální.
Promyšleně a propracovaně přistupoval autor i k celkové struktuře
své práce. Před jednoduchou chronologickou vyprávěcí linkou, která se
objevuje jen ve výkladu několika konkrétních případů, dal V. Kaška přednost členění svého výkladu do tematických celků. Zabývá se tak nejprve
obecným problémem disciplinace v dělnickém a komunistickém hnutí,
dále mechanismy a orgány zkázňování v KSČ a následně způsoby a projevy porušování vnitrostranické disciplíny. Na obecné rovině se pohybuje
rovněž v kapitole o formách trestů porušování vnitrostranických norem.
Tyto „obecné“ kapitoly týkající se vývoje v KSČ v celostátním měřítku
nicméně autor zhusta dokumentuje na příkladech z regionální a místní
úrovně (tzv. minipříběhy). Lokální rovině je pak nakonec věnována poslední kapitola, která detailně sleduje vnitrostranické dění ve znojemském
okrese a vztahy stranické okresní organizace vůči nadřízeným orgánům
brněnského kraje. V rámci této kapitoly autor také analyzoval případ orga-
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nizace KSČ v jedné z obcí a rekonstruoval rovněž řešení případu jednoho
z problematických členů strany.
V takto strukturovaném výkladu osvětluje V. Kaška několik základních
problémů. Stranická kázeň byla v komunistických stranách chápána jako
jeden ze základních předpokladů úspěchu, vedoucímu k uchopení moci
a realizaci jejích programových cílů. Autor se tedy v prvé řadě soustředil
na prameny normativní povahy, které obsahují představu o ideálním stavu kázně a zavádějí mechanismy k jejímu dodržování. Dále pak zkoumal
odchylky od uplatňování těchto norem, a jakými způsoby se nedodržování
kázně trestalo. Kromě zájmu o normy, jejich uvádění do praxe či alespoň
pokusy je prosazovat však V. Kaška zaměřil stejnou měrou svou pozornost
na tzv. vnitrostranické praktiky. Funkcionáři napříč úrovněmi stranického
aparátu i řadoví komunisté tak vystupují jako subjekty, které mají možnost
svým jednáním tyto praktiky a jejich konkrétní výsledky ovlivňovat. Zájem
o tzv. malé struktury a vztahy mezi centry a periferiemi jsou důležitým
principem autorova přístupu.
Autor prokazuje na poměry české historiografie stále nezvyklou
míru metodologického a teoretického fundamentu. Jak jsem již předeslal,
promýšlí svá badatelská východiska a kriticky se vyrovnává s dosavadními přístupy ke studiu dějin komunistických stran a jejich systému moci.
Inspiruje se zejména u autorů sociálně-kulturních studií dějin stalinismu,
či mikrohistorie.
Z hlediska dějin období po roce 1948 může čtenáře zaujmout výběr
okruhu pramenů. V. Kaška založil svou práci na velice široké heuristické
základně. Prostudoval relevantní dokumentaci stranických archivů centrálních, krajských i okresních. Věnoval se rovněž časově náročnému studiu
dobového tisku. Nicméně rezignoval na výzkum archiválií z provenience
Státní bezpečnosti. Při studiu formy disciplinárních opatření a případně
postihů na stranické půdě se úroveň StB evidentně nejeví jako směrodatná.
Vzhledem k určité fetišizaci svazků Státní bezpečnosti ve výzkumu dějin
diktatury KSČ se mi tento autorův přístup jeví jako vzácně racionální.
Kniha Neukáznění a neangažovaní má mnoho vrstev a velice zajímavých přesahů. Pro účely této recenze je vhodné vyzdvihnout alespoň
jednu z nich. Je jí sledování brněnské roviny a zejména případu Otty
Šlinga. Jedná se o kauzu, která byla v literatuře v minulosti už zpracována. V. Kaška nicméně rozšiřuje její poznání právě o regionální a místní
dimenzi, zejména pokud jde o příčiny pádu tohoto funkcionáře a jeho
konsekvence pro Brno a brněnský kraj. Kromě často uváděných důvodů,
jako byl Šlingův válečný exil v Británii, jeho účast ve španělské občanské
válce, nebo jeho židovský původ, se na Šlingově osudu podepsal zřejmě
i jeho způsob vedení brněnské krajské stranické organizace, kterým si mezi
vlivnými funkcionáři vytvořil mnoho nepřátel. V. Kaška pak také popisuje, jak se boj proti tzv. šlingovštině výrazně projevoval v bývalé doméně
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tohoto předáka zejména v kampani proti tzv. malým Ottům, tedy dalším
stranickým funkcionářům v kraji.
K inspirativním momentům knihy také patří autorova vlastní periodizace komunistického režimu v Československu. Oproti obvyklému
kladení přelomu do roku 1953, symbolicky spojeného s Gottwaldovou
smrtí, považuje V. Kaška za zlomový okamžik již proces s protistátním
spikleneckým centrem na konci roku 1952. Tyto události tak vymezily
časovou hranici mezi tzv. radikálně budovatelským a postbudovatelským
(stabilizačně byrokratickým) obdobím diktatury KSČ. Zatímco v prvním
období byla určující skupina energických, sebevědomých, i když zároveň
i bezohledných funkcionářů, nastoupila v druhém období nová generace
kolem Antonína Novotného, která se později stala symbolem stagnace.
V případě Brna a brněnského kraje však počátek této změny V. Kaška
klade již do roku 1950, tedy k momentu zatčení Otty Šlinga a kampaně
proti šlingovštině, která zde ve svém důsledku vedla ke kariérnímu nástupu
Rudolfa Baráka. Ovšem zřejmě nejzávažnějším důsledkem Šlingova pádu
byl rovněž úpadek významu Brna a brněnského kraje v rámci republiky.
Šlingovy ostentativní akce představující Brno jako vzor pro celou republiku, byly po roce 1950 kritizovány jako projev lokálšovinismu. V. Kaška
se domnívá, že právě v letech 1951–1952 muselo Brno opustit výsluní
režimem preferovaného krajského města a přenechat je Ostravě, coby tzv.
ocelovému srdci republiky.
Velmi podnětné jsou také kapitoly věnované Znojmu a obci Slup
v tomto okresu. Vedle lokálního a mikrohistorického rozměru, kterým
obohacují práci, jsou příspěvkem k poznání poválečných dějin pohraničí.
Výzkumy osídlování a sociálních procesů v pohraničí se obvykle soustřeďují spíše na tzv. sudetské regiony ležící na severu republiky, zatímco
západní a jižní hranici historici obvykle sledují z perspektivy tzv. železné
opony. Nížinaté a úrodné moravsko-rakouské pomezí představuje mezi
pohraničními oblastmi určité specifikum, a nebývá tak příliš často v tomto
kontextu zohledněno.
Kniha Václava Kašky Neukáznění a neangažovaní je upravenou verzí
autorovy dizertace obhájené v roce 2011 na Masarykově univerzitě v Brně.
Publikaci umožnily společným nákladem občanské sdružení Conditio
Humana a Ústav pro studium totalitních režimů. Je velice potěšující, že se
tak na vydání této knihy podílí instituce, kolem které se v minulých letech
vedly ostré politické debaty a která v očích laické i odborné veřejnosti
představovala nástroj sloužící k instrumentalizaci dějin pro aktuální politické
cíle. Jestliže se ÚSTR prezentuje nyní takovými interpretačně vyváženými
a vědecky hodnotnými pracemi, jako je recenzovaná kniha, pak se jeho
současný vývoj zřejmě již ubírá o poznání příznivějším směrem.
Ondřej Vojtěchovský
*
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Dagmar Č e r n o u š k o v á – Petra
S v o b o d o v á – Vladimír V e 
l e š í k – Vladimír V e l e š í k ml.
(eds.): Löw-Beerovy vily a historie jedné
podnikatelské rodiny
Boskovice – Svitavy, MAS Boskovicko Plus
– MAS Svitava 2014, 112 s., ISBN978-80260-6713-9
Čtveřice autorů zpracovala historii
podnikatelské rodiny Löw-Beerů a kulturního dědictví, které po jejich působení
na Moravě, ať již v povodí řeky Svitavy
ve Svitávce a v Brněnci nebo v Brně, zůstalo. Židovská podnikatelská rodina pocházela z Boskovic, kde se připomíná přítomnost
židovského obyvatelstva již ve středověku.
Silná židovská komunita zde působila
také v následujících stoletích, první stopy
předků rodiny se autoři pokoušeli najít již
v 1. polovině 18. století, příjmení Löw-Beer
se poprvé objevuje v roce 1788. Záležitost
emancipace židovských rodin samozřejmě souvisela s politickými a hospodářskými proměnami habsburské monarchie
v 18. a 19. století, především s reformami
císaře Josefa II., stejně tak jako s událostmi, které přinesla revoluce roku 1848, až
po plné zrovnoprávnění židovského obyvatelstva prosincovou ústavou z roku 1867.
Po nezbytném úvodu do problematiky rodiny Löw-Beerů, jejíž členové vytvořili
dvě prosperující vlnařské firmy, je věnována
pozornost nejprve podnikatelským začátkům
v Boskovicích, odkud příslušníci rodiny vykročili do velkého vlnařského podnikání
jednak ve Svitávce, jednak v Brněnci, aby
se ve druhé polovině 19. století také úspěšně etablovali v nejvýznamnějším vlnařském
středisku, v tzv. Moravském Manchesteru
v Brně. První kapitola je proto věnována začátkům podnikatelských aktivit rodiny a jsou
v ní kriticky zhodnoceny dosavadní výsledky
genealogického bádání, případně opraveny
některé nepřesné nebo mylné údaje, zejména ohledně příbuzenských vztahů mezi
jednotlivými osobami rodiny Löw-Beerů.
Součástí nejstarší historie je také pokus vysvětlit vznik samotného příjmení. Osvětleny
jsou zde počáteční aktivity rodiny v oblasti
sociální a ekonomické, především spojené
s Boskovicemi a tamní židovskou obcí.
Od obchodu s kůžemi pak vedla podnikatelská cesta k průmyslovému podnikání
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ve větším měřítku v tehdy prosperující vlnařské výrobě, kde bylo možno dosáhnout
rychlého obratu kapitálu, a tím také zisku.
Výklad o vzestupu byl rozdělen do dvou
samostatných, ale v podstatě souběžných
kapitol. Jedna je věnována působení firmy
Moses Löw-Beer ve Svitávce a v Brně a druhá firmě Aron a Jakob Löw-Beer’s Söhne
v Brněnci a v Brně. Chronologicky kapitoly zabírají období od počátků podnikání
v těchto lokalitách až do konce třicátých let
20. století, kdy v důsledku politických změn
následovaly tragické události, které poznamenaly nejen samotné židovské podnikatele a jejich rodiny, neboť zde šlo o život, ale
též jejich majetek a ve své podstatě pro ně
znamenaly nenávratný konec. Autoři těchto
kapitol využili veškerou jim dostupnou literaturu nejen k samotnému podnikání, ale
též pro rámec zasazení aktivit Löw-Beerů
do širšího kontextu. Byl také využit archivní
materiál, uložený v Moravském zemském
archivu v Brně a v jeho pobočce Blansko
(pro Svitávku a Brno), stejně jako ve Státním oblastním archivu v Zámrsku, pobočce Litomyšl (pro Brněnec). Ocenit je třeba
také doplnění podnikání Maxe Löw-Beera
v tehdy progresivní cukrovarnické výrobě,
do níž přelil část kapitálu na založení cukrovaru v Uhorské (nyní Záhorské) Vsi v tehdejších Uhrách. Neopomenuty byly také
sociální otázky a vztahy mezi podnikateli
a jejich dělníky ve svitáveckém podniku,
kde vždy nepanovalo souznění mezi nároky dělníků a možnostmi podnikatelů.
U výkladu o Brněnci je přínosem také část
věnovaná druhé zdejší významné podnikatelské mlynářské rodině Daubků. Věcí názoru patrně zůstane obvinění Löw-Beerů
z germanizace českých dětí kvůli podpoře
místního německého školství.
Samostatná kapitola je věnována vilám příslušníků rodiny Löw-Beerů, které
jsou dnes vedle rozpadajících se továrních
objektů jediným hmatatelným dokladem
jejich působnosti na území Moravy. S odkazem na dvě větve rodiny jsou zde autory
zpracovány dvě podkapitoly, ve kterých je
oceněna umělecká a kulturní hodnota výjimečných vilových staveb, a to jak ve Svitávce a v Brně (firma Moses Löw-Beer),
tak také v Půlpecnu a v Brně (firma Aron
a Jakob Löw-Beer’s Söhne). Se svitáveckou
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rodinou je také spojen příběh brněnské vily
Tugendhat, postavené podle plánů architekta Ludwiga Miese van der Rohe a z prostředků Alfreda Löw-Beera pro jeho dceru
Gretu, provdanou Tugendhatovou.
Temné období let okupace 1938 až
1945 pojednává o individuálních osudech
jednak příslušníků obou větví rodin, jednak
továrních objektů využívaných okupanty
k jejich válečným potřebám, čemuž předcházelo u obou firem ustanovení vnuceného německého správce (treuhändera), zabavení majetku gestapem a následná arizace
veškerého majetku do německých rukou.
Nejtragičtější je patrně dodnes neobjasněný
příběh smrti Alfreda Löw-Beera na útěku
před nacisty do zahraničí v západních Čechách na jaře roku 1939, stejně jako atraktivní příběh kontroverzního německého
podnikatele a předtím aktivního agenta proti Československu Oskara Schindlera a jeho
chráněné skupiny polských židů zaměstnaných za války v Brněnci. V této souvislosti je
uveden také odkaz na knihu o Schindlerovi
autorky Jitky Gruntové, která se na základě
získaných faktů na tuto záležitost dívá jinak
než známá beletristická kniha a podle ní
natočený film Schindlerův seznam. Události
a konec války v květnu 1945 však neznamenaly návrat k předválečnému stavu, přestože
se většině příslušníků rodiny podařilo včas
odejít a přežít nacistické inferno v cizině.
O dalším časovém úseku od roku 1945
až do současnosti podává svědectví poslední část publikace, zabývající se osudy rodiny
Löw-Beerů, kteří se nemohli a ani neměli
kam vrátit, protože jejich snahy o restituci
majetku, považovaného za německý, byly
ve druhé polovině čtyřicátých let vzhledem
k událostem po únoru 1948 zcela marné.
Někteří z nich mohli navštívit své bývalé
vily a továrny až po roce 1989. Jejich vily
a domy byly využívány nejen za války, ale
i po ní k různým účelům a tovární objekty
se v následujících desetiletích staly součástí
znárodněného vlnařského průmyslu. Autorům se podařilo na základě podnikových
archiválií zdokumentovat i tuto poslední,
ještě téměř padesátiletou etapu vlnařské výroby ve Svitávce a v Brněnci, kdy textilní
průmysl postrádal větší investice do výroby
a žil ze své podstaty, což se projevovalo
např. v používání již opotřebovaných stro-
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jů. Konec přišel po roce 1989 v souvislosti
s transformací plánovaného hospodářství
na tržní, která zlikvidovala takřka celý textilní průmysl na území ČR. Výroba také zde
byla postupně omezována a zastavována,
až došlo na nejhorší, tedy demolici budov
(Brněnec). Některé tovární objekty ještě
stojí (Svitávka), avšak jejich další existence je nejistá.
Významnou součástí publikace je obrazová dokumentace (též přiloženo DVD
video), zachycující nejen portréty členů
podnikatelské rodiny, reprodukované
archiválie jako plány a veduty, ale také
domy, tovární objekty a zejména vily, jejichž architektonická krása vydává svědectví
o jejich významu a hodnotě. Autorům se
s povolením institucí i jednotlivců podařilo shromáždit takřka stovku fotografií, jež
doprovázejí text, ale tvoří rovněž působivou
fotografickou přílohu, sestávající z černobílých (20 fotografií Johna Löw-Beera) nebo
barevných (31 fotografií J. Horáka) snímků
interiérů a exteriérů vil ve Svitávce a v Půlpecnu. Rozhodně potěší zjištění, že se tyto
architektonicky cenné objekty, i když jsou
dnes v rukou jiných majitelů, dočkaly rekonstrukce, přestože již slouží jinému účelu.
Na rozdíl od továrních budov odsouzených
k demolici zde budou i nadále, aby připomínaly své bývalé majitele. Zdařilá publikace je posunem vpřed v poznání minulosti
podnikatelské rodiny Löw-Beerů, jejich
průmyslových aktivit v rámci vlnařského
průmyslu a také vítaným příspěvkem k topografii míst, kde Löw-Beerové působili. Je
opatřena anglickým a německým resumé,
soupisem použitých pramenů a literatury
i seznamem reprodukovaných fotografií.
Bohumír Smutný
Tomáš P r o k ů p e k – Pavel K o 
ř í n e k – Martin F o r e t – Michal
J a r e š : Dějiny československého ko
miksu 20. století
Praha, Filip Tomáš – Akropolis 2014, sv. 1,
1900–1964, 428 s., sv. 2, 1964–2000,
s. 429–996. Sv. 3. Rejstříky, 88 s., ISBN 97880-7470-061-3
Pro mnohého čtenáře bude možná překvapující, že dějiny komiksu, který bývá považován za typický fenomén
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nejnovější doby, se v naší vlasti odvíjejí
již po více než sto let. První obrazové cykly se v českých zábavních a humoristických časopisech objevily již ve druhé polovině 19. století. Ovšem byly to až změny
v časopisech, k nimž došlo na přelomu
19. a 20. století, které otevřely prostor pro
masové prosazení obrázkových seriálů.
Na začátku výkladu stojí symbolicky radikální přeměna časopisu Švanda dudák,
redigovaného Ignátem Herrmannem,
v periodikum obrázkové (před tím byl
časopis neilustrovaný) v roce 1900. Autoři ve svém výkladu sledují dvě základní formy obrázkového seriálu: „komiks
v užším slova smyslu“, který definují jako
„cykly pracující s promluvovými bublinami
(a dalšími specifickými prostředky dynamické ‚řeči obrazu‘)“, a vedle toho „komentovaný seriál“, v němž „jsou jednotlivá obrazová
pole (terminologicky panely) doprovázena
komentářovými popiskami veršem či prózou“
(sv. 1, s. 17 anotované práce).
Leckdo namítne, že Pepina Rejholcová
či Myšpulín nepředstavují žádné ohromující
kulturní zjevy a při nejlepší vůli nesnesou
srovnání s hrdiny děl Jiráskových, Haškových, Čapkových či Hrabalových. Je však
nutno přiznat, že v komiksu se svérázným
způsobem zrcadlí „duch doby“ a komiks
sám potom představuje specifický fenomén,
podléhající vlastním vývojovým tendencím.
Autoři zasazují vývoj domácích obrazových
seriálů do mezinárodního kontextu a zachycují i recepci zahraničních komiksů tuzemskými čtenáři a tvůrci. Považuji za pozitivní,
že část naší akademické literární vědy se
v poslední době věnuje žánrům „okrajovým“ (srov. alespoň objevnou práci Pavla
Janáčka Literární brak. Operace vyloučení,
operace nahrazení. Brno, Host 2004). Zájem
o dějiny komiksu navíc doprovází současná
renesance interesu o tento žánr ze strany
čtenářů, vydavatelů i tvůrců samotných. Připomeňme, že tvorba sériových obrázků přitahovala nejednou i respektované umělce,
kteří se proslavili i v jiných oborech. Hned
na počátku českého komiksu ostatně stál
například Josef Lada, jeho vzoru následovali kupříkladu František Bidlo, Antonín Pelc,
Ondřej Sekora, Hermína Týrlová, Jaroslav
Foglar, Jiří Winter-Neprakta, Miloš Nesvadba, Miloš Macourek, Adolf Born, Radek
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Pilař, Theodor Pištěk, Miroslav Švandrlík,
Kája Saudek či Ondřej Neff.
Že je komiks součástí společenského
vývoje a jeho vývoj je širším kulturním
a politickým děním ovlivněn či přímo determinován, to napovídají i autory zvolené
periodizační mezníky knihy, jež představují
léta 1918, 1938, 1945, 1964, 1971 a 1985.
Zlomy ve vývoji společnosti i postupná
přeměna atmosféry nesporně podstatnou
měrou ovlivnily tvářnost komiksu (a koneckonců i samotnou četnost jeho výskytu).
V komiksu se tak zrcadlí výsostně mravní
problémy, jakým je třeba ochota ke služebnosti autoritářským režimům. Aktivním
pronacistickým kolaborantem a antisemitou
se například stal František Voborský, autor
již zmíněné Pepiny Rejholcové, jejíž naivní
postavička pronikla i do filmu. Jiní tvůrci se
zase s chutí zapojili do kampaně proti světovému imperialismu v padesátých letech
minulého století.
Autoři anotované publikace si museli při absenci úplné bibliografie československého komiksu před sebe postavit
především nelehký úkol výčtově-soupisový, který pochopitelně otevírá riziko, že
některé části komiksové tvorby zůstanou
opomenuty nebo nedostatečně zdůrazněny. Tomáš Prokůpek (1975), Pavel Kořínek
(1980), Michal Foret (1980) a Michal Jareš (1973), pracovníci Ústavu pro českou
literaturu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, podstoupili
vskutku mravenčí práci a pořídili nadmíru
důkladná excerpta, jež podchycují a charakterizují jednotlivé publikační platformy
a komiksové série, ale současně přinášejí
i obsažné informace o jednotlivých tvůrcích.
Výklad je členěn v rámci základních period
na kratší podkapitoly, které orientují čtenáře zpravidla vtipnými, až rozvernými názvy,
jako např. Chaplin kontra Švejk, Ženská otázka a boj o zadní stranu či Každý měsíc nový
Punťa, jež jsou naštěstí doprovázeny konkrétnějšími podtituly. Slovní výklad je doplněn bohatými ukázkami komiksů, z nichž
některé jsou ovšem špatně čitelné i s lupou,
a mají tak jen ilustrační charakter (kniha
ovšem z podstaty věci neměla být antologií
komiksu, byť i tak může být čtena).
Předložená kniha není ryze monografickou publikací, byť řadu cenných synteti-
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zujících pasáží přináší – zejména v úvodech
ke kapitolám, ale i v jednotlivých „příbězích“, které velmi umně zasazují výklad
do obecnějších souvislostí a přitom neopomíjejí formální popis zkoumaných děl.
Publikace vznikla jako výstup projektu,
podpořeného v letech 2010–2012 Grantovou agenturou České republiky. Fakt podpory agenturou je nesporným pozitivem, je
nutno si ovšem klást otázku, zda opožděné
vydání výstupu projektu nesignalizuje, že
tříletá lhůta je pro projekty podobného
typu prostě krátká. Obsáhlá publikace, jejíhož vydání se statečně ujalo nakladatelství
Filipa Tomáše Akropolis (a obstálo vskutku
se ctí!), představuje nesporně mimořádný
ediční počin, který si zasluhuje ocenění nejen ze strany zájemců o dějiny komiksu, ale
i ze strany širší obce historiků a příznivců
kulturních dějin. V knize vedle hlavního
textu nalezneme (konkrétně v brožovaném
třetím svazku) podrobnou ediční poznámku, periodizační tabulku (ta se v graficky
příjemné podobě objevuje ve výsecích
i před jednotlivými kapitolami), přehled literatury a seznam zdrojů vyobrazení. Cenné
jsou medailonky vybraných tvůrců komiksu
a dva rejstříky – jmenný a názvový. Zahraničnímu čtenáři knihu přibližuje anglicky
psané Summary.
Jiří Křesťan
Peter K e r e c m a n (ed.): Advokát
Janko Jesenský spisovateľ a legionár
Bratislava, Slovenská advokátska komora
– Univerzitná knižnica v Bratislave 2014,
136 s., ISBN 978-80-971218-4-6
Anotovaná publikace byla vydána při
příležitosti 140. výročí narození slovenského spisovatele, původním povoláním
advokáta Janka Jesenského (1874–1945).
Slovenská advokátní komora vydavatelsky
navázala na obdobnou monografii Štefana
Janči Advokát Pavol Országh Hviezdoslav
(Bratislava 2013).
Kniha je rozdělena do dvou částí.
Prvou část o Janku Jesenském otevírá
předmluva předsedy Slovenské advokátní
komory Ĺubomíra Hražďoviče, který mj.
upozornil na to, že „téma advokácie v slovenskom umení je témou dosial’ nespracovanou,
hoci pre advokátov nepochybne priťažlivou –
nielen preto, že advokáti radi čítajú o advoká-
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toch, ale aj preto, že literárny obraz advokáta
v istom momente histórie odhaĺuje vnímanie
advokáta v spoločnosti davnej doby“.
Následující studie z pera předního
historika slovenské advokacie Petera Kerecmana Advokát Janko Jesenský a advokáti
v jeho diele podrobně představuje život Janka
Jesenského a jeho tvorbu. Zde je zejména
patrné, jak významně se do Jesenského osudů zapsala I. světová válka. Povoláním do armády definitivně končí Jesenského životní
etapa, v níž byl advokátem. Poté, kdy přeběhl
k Rusům a prožil příběh legionáře, se vrátil
do Československa, kde až do r. 1938 působil ve službách první republiky postupně
jako župan v Gemeri-Malohonte, župan Nitranské župy, vládní rada a posléze viceprezident Krajinského úřadu v Bratislavě. Není
bez zajímavosti, že zážitky z války změnily
Jesenského povahu: „…pred vojnou sa rád
veselo zabával, rád chodil na plesy a majálesy,
posedel si s veselou spoĺočnosťou. Po vojne bude
žiť skor utiahnuto, okrem rodiny sa bude navštěvovať iba s niekoľkými známymi, ktorých
si obĺubi.“ V této etapě vzniká i Jesenského
stěžejní dílo Demokrati (1934, 1938). Vcelku
zákonitě se pak demokrat Jesenský v r. 1938
stáhl do ústraní.
Úvodní část uzavírá pojednání Miloslava Čaploviče Janko Jesenský ako legionár.
Jesenský popsal tuto dobu v autobiografickém románě Cestou ke slobode (1933).
Legionářská anabáze skončila pro Jesenského 13. ledna 1919, kdy odplul z Vladivostoku na lodi Roma, do vlasti se vrátil
24. března 1919. Autor uzavírá, že Jesenský
„patril do skupiny tých významných Slovákov
– legionárských dôstojníkov v prvom čs. zahraničnom odboji, ktorí po ukončení 1. svetovej
vojny demobilizovali a aktivne sa zapojili či
už do politického, verejného, hospodárského, ale
aj kultúrného života medzivojnového Česko-Slovenska“.
Druhá část knihy je edicí vybraných
ukázek z tvorby Jana Jesenského. S advokátem jako literární postavou se tak lze
setkat v povídkách Obrana, Večera, Bolek,
Paní Rafiková a v úryvcích z románu Demokrati. Zařazeny jsou i úryvky z díla Cestou
ke slobode. Knihu uzavírá bohatá obrazová
příloha zakončená rovněž Jesenským podepsaným provoláním slovenských legionářů
k poslancům sněmu ze 14. března 1939.
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Je jen škoda, že kniha, přinášející čtivou
formou obraz slovenské společnosti v 1. polovině 20. století, vyšla v nákladu pouhých
500 výtisků.
Stanislav Balík
Jaroslav V a c u l í k : Reemigrace
a repatriace Čechů a Slováků po první
světové válce
Brno, Masarykova univerzita 2014 (Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 169), 112 s., ISBN 978-80-210-6982-4
Jestliže můžeme s uspokojením konstatovat, že problematika reemigrace a repatriace našich zahraničních krajanů po druhé
světové válce byla kvalifikovaně zpracována
právě zásluhou Jaroslava Vaculíka, první vlna
jejich návratu po první světové válce na své
komplexnější představení dosud čekala. S finanční podporou GA ČR se tohoto úkolu
opět ujal brněnský historik Vaculík. Jistě
to byla šťastná volba, umožňující srovnání obou těchto procesů v časovém rozpětí
několika let. Metodologicky náležitě vyzbrojený autor si uvědomoval, že oddělit
problematiku reemigrace Čechů a Slováků
usedlých v cizině již před Velkou válkou
od repatriace osob zavlečených za hranice
v průběhu války (především jako válečných
zajatců z bývalé rakousko-uherské armády)
je prakticky nemožné, neboť oba pohyby
probíhaly ve stejném období let 1918–1923
a povětšinou se tyto skupiny navrátilců vracely společně.
Výslednému monografickému zpracování předcházely tři Vaculíkovy studie uveřejněné ve sbornících Pedagogické fakulty:
č. 26/2012/1 (v seznamu pramenů a literatury mylně uvedeno její stránkování s. 78–93,
správně má být s. 67–93), č. 27/2013/2
a č. 28/2014/1, které jsou v podstatné míře
založeny na výzkumu archivních dokumentů
a publikovaných pramenů, převážně dobových novin a časopisů, a to jak domácího, tak
i krajanského původu. Samotná práce je rozdělena do dvou částí: stručnějšího přehledu
a přiblížení hlavních problémů reemigrace
a repatriace po první světové válce (s. 7–18)
a stěžejního druhého oddílu (s. 19–97), který
představuje sledovaný proces návratu z jednotlivých zemí, přičemž největší zájem o cestu
zpět do rodné vlasti – nového čs. státu – byl
z Ruska, USA a Rakouska.
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Počáteční optimistické představy a nálady zahraničních krajanů pro reemigraci
a repatriaci do „ekonomiky stabilního Československa“ se brzy vytrácely. To si začaly uvědomovat i československé úřady, které začaly
poněkud brzdit „překotný návrat československých příslušníků do vlasti“. K regulaci návratu
vystěhovalců jako „kolonizačního materiálu“
byly zřizovány repatriační a karanténní stanice s přesně vymezenými pravidly, které celou
akci uváděly do reálných mantinelů a často
působily i kontraproduktivně. Vaculíkovo
závěrečné srovnání obou procesů (po první
versus druhé světové válce) vyznívá naprosto
jednoznačně ve prospěch období po druhé válce, kdy byly pro osídlování získávány
značné prostory v českém pohraničí díky
odsunu Němců.
Těžiště práce tedy představuje druhá
kapitola, která proces reemigrace a repa
triace dokumentovala na jeho průběhu
v jednotlivých zemích. Nejpropracovanější
je výklad průběhu repatriace nejpočetnějších skupin z Ruska, kde se vedle předválečných kolonistů vracely desetitisíce zajatců
z bývalé rakousko-uherské armády spolu
s příslušníky čs. legií. Velký zájem o reemigraci byl u krajanů v Německu, Rakousku
a také v USA; u prvních dvou převažovala
jako hlavní důvod špatná poválečná ekonomická situace v těchto poražených státech.
Československý stát tak přitahoval krajany zejména svou ekonomickou stabilitou.
Vlastní průběh repatriace byl provázen
jistými organizačními zmatky, které vyplývaly z počáteční nevyjasněnosti na straně
československých vládních orgánů, což
přirozeně náleželo k „dětským nemocem“
nově se tvořícího demokratického státu.
Některé zde naznačené problémy si zasloužily hlubší analýzu, podobně jako celkové
zhodnocení tohoto složitého procesu, který
představoval jednu z významných a dosud
málo oceňovaných stránek poválečného
ekonomického a sociálního vývoje nové
ČSR, neboť tím došlo k začlenění značného množství kvalifikovaných pracovníků
do jejího hospodářského života. Správně
bylo poukázáno, že sledovaná repatriace
a reemigrace byla součástí rozsáhlých migračních pohybů (asi omylem na s. 98 uvedeno „pobytů“ ), které probíhaly v Evropě
i ve světě po skončení války.
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Již při letmém prolistování recenzované práce čtenář ocení hojnost citovaných
pramenů a literatury, která je dokladem autorovy badatelské píle. Závěr práce vyznívá
poněkud zjednodušeně vzhledem k tomu,
že jsou poznatky, které bylo možné detailněji rozebrat a vzájemně propojit, pouze
naznačeny. Tato poznámka nijak nesnižuje
jinak velmi cenný, propracovaný a promyšlený metodický Vaculíkův přístup, takže
publikaci tohoto typu, dosud v české historiografii absentující, lze označit za zdařilý
a přínosný příspěvek k osvětlení problematiky návratu zahraničních krajanů po první
světové válce do samostatné ČSR.
František Čapka
Michail Vladimirovič K o v a l j e v :
Russkije istoriki-emigranty v Prage
(1920–1940 gg.)
Red. I. P. Pleve. Saratov, Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet 2012, 406 s.,
ISBN 978-5-7433-2540-5
Monografie založená na znalosti relevantních písemností z ruských, českých
i dalších zahraničních archivů a soudobé
korespondence ruských emigrantů z let
1920–1940 pojímá emigraci inteligence z Ruska jako společenský jev, který
je spojen s vývojem v Rusku po revoluci
v roce 1917 a který ovlivnil osud mnoha
jednotlivců. Na rozdíl od starší sovětské
literatury autor vědecké dílo emigrantů
zařazuje do vývoje ruské vědy a jejich
odchod do vynucené nebo i dobrovolné
emigrace spojuje s následným úpadkem
vědeckého bádání ve staré vlasti. Ruští
emigranti hledali v cizině lepší podmínky
pro vědeckou činnost a existenci. Události roku 1917, kdy uchvátili moc bolševici,
a následná občanská válka totiž rozrušily
společnost. Čtvrtina vědeckých pracovníků a učitelů na vysokých školách byla
v důsledku těchto událostí nucena opustit
zemi. V zahraničí se organizovali v rámci
kulturního svazu Rusů v emigraci, v tzv.
Zarubežnoj Rossii, který zprostředkovával
jejich vzájemné styky a koordinaci jejich
činnosti. Autor sleduje jejich působení
v rámci této organizace v Praze. Hlavní
město Československa se totiž stalo důležitým centrem ruské emigrace; nepředčilo
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sice Paříž, ale bylo silnější než v Sofii, Bělehradě, Rize nebo Charbinu.
Soustředění výzkumu na Československo a Prahu dovoluje vyloučit podporu,
kterou ruským emigrantům poskytla československá vláda, z okruhu aktů namířených
ze zahraničí proti sovětům. Československá
Ruská pomocná akce měla humanitární ráz
a navazovala na kladný vztah české společnosti k Rusku před první světovou válkou.
Šlo o podporu ruské inteligence a studentů.
Byla zamýšlena jako podpora krátkodobá,
ale soudobé předpovědi zhroucení Sovětského svazu se nesplnily a hospodářská krize v Československu vyvolávala další potíže.
Snižovala se podpora poskytovaná emigrantům, ustal růst míst pro vědeckou inteligenci. Dopady na ruskou inteligenci byly o to
tíživější, že byly snižovány dotace ruských
institucí a společností. Roli však také hrály
sociální a kulturní podmínky, v nichž žila
česká a ruská inteligence, a paměť jednotlivců na život a poměry v carském Rusku.
Na vysokých školách, ačkoliv ve 20. letech
vznikly nové vysoké školy v Brně a v Bratislavě, nebyla místa ani pro domácí adepty.
Ti v té době nacházeli zaměstnání nižší
kategorie v archivech, muzeích a knihovnách; tam byla potřebná znalost češtiny.
Vzdělání v českém jazyce dosáhla mladá
ruská generace až v emigraci. Na ruských
školách v Československu byla čeština povinným předmětem. Na českých vysokých
školách mohli mladí Rusové dostudovat,
na Ruské právnické fakultě v Praze získat
mj. vědomosti o právu platném podle zákona z roku 1884 v Rusku. Diplom pod
patronátem Karlovy univerzity mohl být
udělen jen ruským emigrantům. Na cestě
k intelektuální svobodě, nezávislosti a tvůrčí činnosti se objevily ovšem i překážky.
Česká institucionální základna byla blízká
ruským slavistům a podporovala rozvoj jejich vědecké a učitelské práce. Nalezla tu
významné představitele i v jiných oborech,
jimž česká věda věnovala dosud malou pozornost. K rozvíjejícím se oborům náležely
např. dějiny Byzance a umění. Ruština však
nebyla řazena mezi světové jazyky a zájem
o ni se v české společnosti nerozšiřoval.
Česká publikační základna se pro ruskou
emigraci nevytvářela, příspěvky pro české
historické časopisy musely být překládány
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do češtiny. Mezi překladateli se uplatnili
i významní čeští znalci ruských dějin, jako
byli Jan Slavík a Václav Čejchan.
Hlubší rozšíření studia dějin Ruska
společnou spoluprací nebylo na pořadu
dne. Ruská diaspora byla považována
za dočasnou a její členové činní ve vědě
měli jen malou příležitost ke spolupráci
na tématech, která zajímala české historiky. Jejich témata byla svázána s ruskou
minulostí a obracela se k aktuálním otázkám diskuse o charakteru ruské vlády,
počínaje dějinami Moskevské Rusi, vlády
Petra Velikého, carského impéria a povstání
děkabristů. Stranou zůstávalo bádání o rusko-českých vztazích, o snahách o vzájemnou spolupráci slovanských národů v rámci
habsburské monarchie, sledování slovanské
orientace rakouských vlád a vztahů českých
zemí k zemím sousedním. Ruští historikové
v Československu se netoužili stát součástí
české společnosti a poznávat ji a sebestředně se obraceli k dějinám Ruska. Ruština
byla nazírána jako jazyk velké ruské krásné
literatury a zároveň ruské menšiny, nikoli
jako jazyk světový. Vědecká základna v mladém a malém státě byla omezená a idea slovanství ve společnosti na ústupu. Podpora
státu přesto vytvořila také pro emigraci podmínky pro spoluúčast na výzkumu, a to zejména zřízením Slovanského ústavu a Slovanské knihovny, subvencemi na studijní
cesty do zahraničí i na cesty po domácích
archivech a na spolupráci při výzkumu jednotlivých témat. Objevily se však také konkurenční postoje. Zájem ruských historiků
o české dějiny měl namnoze individuální
nebo epizodický ráz. Někteří ztráceli víru
v návrat do vlasti. Za této situace opouštěli
Československo zejména vědeckou prací
ve světě známí emigranti a hledali místa
na vysokých školách v cizině. Ruské slavisty,
historiky, historiky umění a zástupce dalších
oborů, kteří odešli z Československa, nalezneme posléze na vysokých školách ve Francii, Velké Británii, Německu, USA a dokonce v Austrálii. Nelze přitom opomenout, že
jejich spoluúčastí vznikla v Československu
základna pro slavistická studia.
Významná vědecká a osvětová činnost
se rozvinula také kolem pražského centra
Zarubežnoj Rossii. Vznikala ruská zájmová
a vzdělávací zařízení, v nichž byly uloženy
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také cenné archivy. V roce 1922 vznikl plán
na zřízení ústavu s názvem Russkij institut v Prage. Do akce se zapojilo Sdružení
činitelů ruských venkovských a městských
samospráv, známé pod zkratkou Zemgor,
které od roku 1920 realizovalo finanční
podporu emigrantům. Jeho přičiněním byl
v roce 1923 zřízen Russkij institut v Prage
jako zařízení Rady ruských akademických
organizací za hranicemi. Institut měl rozšiřovat znalosti o Rusku, ruské kultuře
a vědecké práci ruských učenců. Rozvíjel
tak činnost vědeckou i osvětovou. Prestižní role připadla v roce 1925 založenému
Semináři N. P. Kondakova. V roce 1923
vznikl Russkij narodnyj (svobodnyj) universitet a současně také Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv, který měl pracoviště
i na území jiných zemí. K dispozici byly
zájemcům písemnosti ve spolcích a společnostech. Autor recenzované knihy měl
možnost těžit z nich v archivech v Československu, v Rusku a v zahraničí a čerpat znalosti z osobních korespondencí. Pramenný
základ svědčí o tom, že historický faktor
hrál v ideologii ruské emigrace významnou
roli. Národ a jeho idea a projevy národní
pospolitosti formovaly v řadách emigrantů
představy o kolektivní i individuální přináležitosti k Zarubežnoj Rossii. Určovaly
však také představy člověka o sobě samém.
Kniha je výpovědí nejen o osudech
emigrace a jednotlivců. Je tu obnažena
rozdílnost podmínek k vědecké práci doma
a v cizině, závislost na prostředí, historické
paměti a společenském hodnocení inteligence i rozdílný vztah k městu a jeho kultuře, k hodnotám života současného i k nazírání na minulost a víru v budoucnost. Časově krátký pohled na problémy, se kterými
se setkali ruští emigranti v Praze v letech
1920–1940 není konfrontován s následující
realitou. Autor jen naznačuje, jaké změny
přinesla okupace Československa hitlerovským Německem, když univerzita a ústavy,
v nichž byly pěstovány dějiny Ruska a jeho
kultury, a spolky ruských emigrantů byly
zrušeny nebo podřízeny dohledu německé
pražské univerzity. Jen naznačena je akce
návratu archivů a muzejních emigrantských
sbírek do SSSR po roce 1945. Výklad
o tom, jak se změnily osudy ruské emigrace a její historická paměť, ještě čeká na své
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zpracování. Jsem přesvědčen, že obdobnou pozornost jako emigrace ruská by si
zasloužila ukrajinská a běloruská emigrace
v Československu. Vylíčení jejich osudů by
přineslo rozšíření pohledu na problematiku
emigračního hnutí a poukázalo na odlišnosti v sociologické podmíněnosti tohoto jevu
v Rusku a v cizině.
Výklad autora nemá význam jen pro
poznání vědecké a osvětové činnosti ruských emigrantů, ale také jejich vzájemných
vztahů a kontaktů s českým prostředím.
Poskytuje rovněž pohled na meziválečnou
Prahu očima cizince.
Zdeněk Šimeček
Dušan J a n á k – Zdeněk J i r á 
s e k : Z historie československých vy
stěhovaleckých družstev v Sovětském
svazu (1923–1939)
Opava, Slezská univerzita v Opavě – Fakulta mezinárodních politik 2014, 244 s., ISBN
978-80-7510-038-2
Opavští historikové a vysokoškolští pedagogové Dušan Janák (1948) a Zdeněk Jirásek (1957) si zvolili téma nadmíru atraktivní a přitom závažné. Obraz Sovětského
svazu v meziválečném Československu
utvářeli ve veřejném mínění patrně především politikové a umělci. Váhu měla ovšem
také svědectví lidí, kteří měli bezprostřední
zkušenost s velkou zemí na Východě, ať již
to byli legionáři nebo pozdější návštěvníci
země sovětů, mezi nimiž nechyběli ani podnikatelé, obchodníci, odborníci z různých
technických oborů, vědci, učitelé, architekti,
lékaři, publicisté či sportovci. Vztah k Sovětskému svazu se pohyboval ve škále mezi
vášnivou nenávistí a horoucím obdivem,
jenž spojoval s Leninovou a Stalinovou
zemí budoucnost lidstva.
Paradoxně poněkud v pozadí zůstávaly výpovědi lidí, kteří měli zkušenost se
sovětskou realitou nejbezprostřednější:
emigrantů z Ruska, kteří našli v Československu svůj druhý domov, a potom navrátilců – československých občanů, kteří se
ve dvacátých letech vydali do širé východní
země budovat nový svět. Ohromná země
přitahovala a provokovala otázky, ale přitom zůstávala, jak napsal přiléhavě v říjnu
1925 profesor Zdeněk Nejedlý, „říší mimo
svět, […] záhadnější nežli Kongo nebo Mars“
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(Var 4, č. 1, s. 25–26). Zkušenost všech
těch, kteří se cítili povoláni hodnotit Rusko,
byla svým způsobem kusá. Svědectví vystěhovalců, kteří odjížděli na Východ většinou
naplněni sympatiemi k sovětskému zřízení,
byla o to cennější, že zakusili realitu vlády
bolševismu na vlastní kůži, často po dobu
několika let.
Knihu otevírají kapitoly analyzující
novátorsky sovětskou imigrační politiku
ve dvacátých letech a rovněž vystěhovaleckou politiku Československa. Autoři
přesvědčivě dokazují, že ze strany sovětských úřadů byla preferována kolektivní
zemědělská imigrace a sdružování přistěhovalců do komun jako „nejvyšší formy“
družstevní organizace (srov. např. s. 27 anotované knihy). Přínosné je postižení vlivu
ministerstva vnitra a jmenovitě politické
policie (fungující pod měnícími se názvy
VČK, GPU, OGPU, NKVD) na přistěhovalce do Sovětského svazu. Československým
úřadům autoři vytýkají poněkud nedostatečnou ochranu vystěhovalců.
Další pasáže se potom zaměřují na jednotlivé vystěhovalecké projekty, kterými
byly Pragomašina (příjezd 1923, rozpad
1924), Kladenská komuna (1925–1929?),
Interhelpo (1925–1943), Reflektor (1925–
1937) a Slovácká komuna (1925–1927).
Autoři zaznamenali i dva nerealizované
vystěhovalecké projekty (Solidarita a Čechocentra). Zásadní vliv na činnost československých kolonií v SSSR mělo to, že
sovětské vedení opustilo na konci dvacátých
let původně Leninem inspirovanou Novou
ekonomickou politiku a že došlo ke změně
sovětské družstevní legislativy v roce 1928.
Družstva byla postupně včleňována do centrálně a direktivně plánovaného a řízeného
hospodářského systému (srov. s. 100).
Každá z kapitol věnovaných jednotlivým vystěhovaleckým projektům zaznamenává vznikající plány, přípravy na odjezd
i komplikovanou komunikaci s československými správními úřady, jež vycestování
povolovaly. Autoři analyzují sociální složení družstev a politickou orientaci členů.
Sledují nákup strojů a vybavení, které si
s sebou kolonisté vezli a podrobně popisují organizaci transportů na místo určení.
Kladou si otázku, jakou roli při propagaci
vystěhovalectví do Sovětského svazu hráli
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komunističtí agitátoři (k nejzdatnějším patřil organizátor Interhelpa Rudolf Mareček,
který se nakonec paradoxně k výpravě nepřipojil; srov. s. 72–74). Zároveň zasadili
tuto vlnu imigrace do kontextu tradičního
českého vystěhovalectví do Ruska. Strhující jsou pasáže o příjezdu kolonistů do Sovětského svazu a obtížných podmínkách,
které je čekaly. Jednání se sovětskými orgány bylo navíc velmi složité. Není divu,
že řada z vystěhovalců se odhodlala i přes
značné finanční ztráty k návratu do vlasti,
zpravidla za pomoci československých zastupitelských úřadů. Kniha mapuje kruté
přírodní podmínky i pro imigranty nezvyklé
hospodářské a legislativní poměry, dusící
rozvoj družstev.
Text obsahuje množství informací
o vnitřní situaci v jednotlivých družstvech
a o sporech mezi členy, které měly mnohdy
tragické následky. Zvláště podrobně jsou
zachyceny osudy lidí, kteří byli ve třicátých
letech vystaveni stalinským represím. Analýza se tedy zaměřuje především na negativní stránky života československých kolonií
v SSSR, což vyplývá ze skutečnosti, že kniha
byla zpracovávána v rámci projektu Grantové agentury České republiky věnovaného výzkumu perzekuce československých
občanů v Sovětském svazu (hlavní „tvář“
projektu představoval opavský historik Mečislav Borák). Objeví se však i informace
o lidech, pro které si prožitek ze Sovětského
svazu přes řadu jistě negativních zkušeností
zachovával své kouzlo. O tom svědčí několik případů lidí, kteří se do SSSR vydali
opakovaně. I vyústění jejich životů bylo
však většinou tragické.
Rozsahem nevelká publikace nemohla
podat zcela vyčerpávající obraz vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu v meziválečném období a osudů všech jejich členů
(připomeňme, že zřejmě nejznámějším kolonistou se stal pozdější první tajemník ÚV KSČ
Alexander Dubček, který odjížděl v březnu
1925 jako tříleté dítě). Autoři však využili
řadu cenných archivních pramenů, uložených
v Rusku (včetně jednoho archivu regionálního
a jednoho soukromého) i v České republice
(zde postrádám sbírku Vzpomínky bývalého
Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, která zůstává stále poněkud skrytá badatelům
ve Vojenském historickém archivu v Praze),
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i dostupné literatury. Z heuristického hlediska
je kniha inspirativní a představuje kus dobře
vykonané práce.
Publikace navíc obsahuje seznam
členů vystěhovaleckých družstev a jejich
rodinných příslušníků (s vyznačením
roku narození a přesného data odjezdu
do SSSR), seznam zkratek (cenné je, že
zahrnuje řadu zkratek ruských, v té době
běžně užívaných), jmenný a místní rejstřík i anglicky a rusky psané resumé. Kniha
je vybavena bohatou obrazovou přílohou
s téměř vzorně zpracovaným přehledem původu vyobrazení. Nelze pochybovat o tom,
že vzbudí oprávněný zájem historiků, socio
logů a politiků.
Jiří Křesťan
Jakub D r á p a l : Poslušen zákonů své
země a svého stavu. Kamill Resler – ob
hájce K. H. Franka
Praha, Auditorium 2014, 254 s., ISBN 97880-87284-49-0
Anotovaná publikace je knižní prvotinou právního historika Jakuba Drápala.
Autor se vrátil k tematice poválečného procesu s K. H. Frankem, která byla vcelku
zpracována jak literárně (srov. např. Tunys,
Ladislav: Noc před popravou. K. H. Frank
a jeho obhájce. Praha 1995), tak filmově
(srov. televizní film Ex offo, režisér Jaroslav Polišenský, scénář Jan Drbohlav, Česká
televize 1998), a mohlo by se proto zdát,
že jeho práce v zásadě nepřinese mnoho
nového. Takový předpoklad se však nenaplnil. Jakub Drápal vycházel nejen z literatury a tištěných pramenů, ale prošel i řadu
archivních fondů, v nichž je shromážděn
materiál o Kamillu Reslerovi, Frankovu
ex offo obhájci, a zaměřil se komplexně
na Reslerovu biografii s důrazem na jeho
celou právnickou a advokátskou dráhu.
Prvá kapitola je věnována Reslerovu
mládí. Autor nechává nahlédnout do Reslerova rodinného života, přibližuje počátky jeho politické angažovanosti, mimo
jiné v anarchistickém hnutí, i jeho činnosti
v Sokole. Čtenář se tak seznámí i s prvou
Reslerovou knihou Codex mejdanensis, která byla zprvu napsána pro členy sokolské
rodiny Scheinerů jako pravidla pro karbanická setkání, posléze byla v r. 1931 vydána
v nákladu 35 výtisků na holandském ručním
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papíru se 17 ilustracemi Františka Bílka.
Mládí končí povoláním do rakouské armády
v srpnu 1914. Za války Kamill Resler sloužil
na řadě front, v r. 1917 onemocněl malárií, v nemocnici započal právnická studia
a na frontu se již nevrátil. Po osvobození
byl činný v československém vojsku.
Následující kapitola popisuje Reslerovo právnické působení za prvé republiky od nástupu do koncipientské praxe
přes otevření vlastní advokátní kanceláře
až po pojednání o Reslerových klientech
a jejich případech a o jeho činnosti ve stavovské samosprávě. Již v této době bylo pro
Kamilla Reslera charakteristické, že upřednostnil zájmy klienta před zájmy vlastními, tak například kvůli obhajobě ředitele
Antonína Kiesewettera, obviněného podle
zákona na ochranu republiky, byl kritizován
na půdě Sokola, až nakonec z tohoto spolku
v r. 1936 vystoupil.
Ve třetí kapitole nazvané Od Mnichova
k retribucím autor přiblížil Reslerovu činnost v období druhé republiky, německé
okupace a krátce po osvobození. Za zvláštní
zmínku stojí pasáže o ochraně Židů během
války a před ní, o obhajobách na smrt jdoucích i o běžné advokátské agendě. Po válce
Kamill Resler zastupoval obviněné před výjimečnými soudy.
Těžištěm knihy je kapitola o obhajobě
K. H. Franka. Zde jsou popsány okolnosti,
za nichž se Resler stal obhájcem ex offo, pak
podrobně průběh celého procesu a popravy. Nahlédnout lze i do subjektivních pohledů, včetně Frankova názoru na obhajobu,
sepsaného dne 1. května 1946. K. H. Frank
tu mimo jiné napsal: „Postupem času, kdy
jsme s panem dr. Reslerem hovořili o svých
názorech, jsem mu věnoval stále více důvěry
a – jako dosud snad žádnému jinému člověku – jsem mu odhalil své nitro a sděloval mu
své skutečné myšlenky, přestože mě mnohokrát
v mé již beztak bolestné situaci vězně přiváděl
ke smutku, hněvu, ba mě až deprimoval svou
neúprosnou tvrdostí a kritikou německých akcí,
chyb a nedostatků. Jeho obhajovací řeč je podle
mého názoru na pozoruhodné právnické, politické a obecně lidské úrovni.“
V následující kapitole je podán závěr
Reslerovy advokátské dráhy, ukončené
vzdáním se advokacie k 31. prosinci 1948.
I nadále, až do své smrti „nepřestal zastupo-
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vat známé či potřebné“. Jakub Drápal pak líčí
Reslerovy poúnorové peripetie až do smrti
dne 11. července 1961.
Lze říci, že anotovaná kniha přesahuje rámec biografie a pojednání o procesu
s K. H. Frankem. Autor prokázal cit pro etiku advokátského povolání a Kamilla Reslera
po zásluze představil jako advokáta, který
se jejím principům nezpronevěřil. I z tohoto
důvodu může podaný životní příběh Kamilla Reslera posloužit jako přímo učebnicový příklad pro nastupující advokátskou
generaci.
Stanislav Balík
Miroslav V a n ě k – Lenka K r á t 
k á (eds.): Příběhy (ne)obyčejných pro
fesí. Česká společnost v období tzv. nor
malizace a transformace
Praha, Karolinum 2014, 554 s., ISBN 97880-246-2813-4
Zajímalo vás někdy, jaký byl průměrný plat hasiče z povolání v Československu
v roce 1965? Proč byly bývalé předlistopadové hospodářské elity ve většině případů
tak úspěšné i v kapitalismu? Nebo jak se
vyrovnávali policisté s poklesem prestiže
ve společnosti po roce 1989? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdeme
v nejnovější publikaci Centra orální historie
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Příběhy
(ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Tato
kolektivní monografie, postavená na metodě orální historie a doplněná řadou (nejen)
archivních materiálů, nás v 11 interpretačních studiích zavede do prostředí nejrůznějších „obyčejných“ profesí. Stejně jako
předchozí publikace Centra orální historie
Obyčejní lidé...?! Pohled do života tzv. mlčící
většiny (ed. Miroslav Vaněk, Praha 2009)
věnovala pozornost zdánlivě „obyčejným
lidem“, respektive badateli do té doby spíše opomíjené tzv. „mlčící většině“ v Československu, tak i současná kniha dává slovo
příslušníkům profesí, jejichž činnost zatím
unikala vědeckému zájmu. Ať se již jedná
o vzpomínky narátorů činných v rámci tzv.
silových složek (hasičů, policistů či armádních činitelů) nebo o vyprávění zaměstnanců pracujících v agrárním sektoru, ve službách nebo v hospodářském managementu,
vždy jde o profesní skupiny, jejichž členům
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a jejich pohledu na minulá desetiletí nebyl
dán ve veřejném diskurzu větší prostor.
Jako nedostačující můžeme hodnotit také
doposud publikovanou literaturu věnovanou jednotlivým profesím – často chybí
formulování elementárních otázek, jejichž
zodpovězení by například objasnilo, proč si
lidé vybírali dané profese, jaká byla jejich
každodenní pracovní náplň nebo k jakým
změnám došlo v práci v rámci tzv. transformace. A to i přesto, že k dané problematice
existuje bohatá pramenná základna.
Tyto mezery se snaží alespoň částečně zaplnit svými případovými studiemi
kolektiv autorů, ve kterém jsou zastoupeni
i badatelé mladší generace (například Jiří
Hlaváček). Nutno podotknout, že tato snaha je ve většině případů úspěšná. Již první
studie z pera Hany Bortlové-Vondrákové
o vývoji a proměnách hasičského povolání
přináší spolu se vzpomínkami hasičů řadu
poznatků (mimo jiné ten, že v roce 1965
byl průměrný plat „výkonného požárníka“
1 200 Kčs). Je zajímavé, že i když byl výkon této profese v Československu finančně podhodnocen, jednalo se pro většinu
narátorů (různých generací) o atraktivní
povolání, respektive o poslání, jehož cílem
bylo chránit majetek a životy spoluobčanů
bez ohledu na politický vývoj v zemi. Studie
vycházející i z archivních pramenů je svěžím
úvodem k celé kolektivní monografii.
Tým autorů pod vedením Miroslava
Vaňka nahrál v rámci projektu, jehož výsledkem je i zde recenzovaná kniha, 150

290

nových rozhovorů, kterými rozšířil stávající
databázi uloženou v Centru orální historie. Pro badatele zabývající se každodenní
realitou v komunistickém Československu druhé poloviny 20. století tak vznikla série cenných pramenů. Navíc je kniha
o „(ne)obyčejných profesích“, ač složená ze
studií jedenácti různých autorů, po odborné
stránce velmi vyvážená. Za velký klad publikací z dílny Centra orální historie považuji, že každá studie začíná metodologickým
zdůvodněním výběru narátorů a využitých
zdrojů i popisem úskalí, která se během
realizace projektu objevila. Následná analýza a interpretace rozhovorů tak má jasná
pravidla, která jsou zřejmá i nezasvěcenému
čtenáři. Pochopitelně ne všechny příspěvky
jsou stejně čtivé, některé by si dle mého
názoru zasloužily alespoň částečné doplnění o jiné než jen orálněhistorické prameny,
další zase díky obtížnému získávání narátorů pracují pouze s omezeným okruhem
pamětníků. Pravděpodobně také kniha nezpůsobí, díky svému zaměření na „obyčejné
profese“, takový mediální a čtenářský ohlas
jako její předchůdkyně přinášející ve dvou
dílech nejzajímavější rozhovory s bývalými
československými disidenty a předlistopadovými funkcionáři KSČ (Urbášek, Pavel –
Vaněk, Miroslav /eds./: Vítězové? Poražení?
Životopisná interview I–II. Praha 2005). To
ale nic nemění na faktu, že se jedná o velmi
dobrou publikaci, která má potenciál oslovit
nejen odbornou veřejnost. Ondřej Haváč
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Regionalia
Aleš V y s k o č i l : Brno, III. díl. Průmyslové město
Paseka Praha – Litomyšl 2014, 108 s., ISBN 978-80-7432-553-3
V edici Zmizelá Morava, přinášející také v souběžných řadách zaměřených na Čechy a Slezsko obrazovou dokumentaci k dějinám našich
měst, vyšel již třetí svazek publikace dokumentující mizející podobu moravské metropole Brna. Zatímco Hana Jordánková a Ludmila Sulitková se
v prvním svazku věnovaly vnitřnímu městu, dříve uzavřenému hradbami
a ve druhém svazku historickým předměstím a Starému Brnu, zaměřil se
A. Vyskočil na dokumentaci průmyslových předměstí města, v nichž došlo
od konce 18. a během následujícího 19. století k významnému jevu v historii
Brna – k průmyslové revoluci, která se projevovala především ve vlnařské
výrobě, na niž navazovaly další průmyslové obory.
Struktura každého svazku této ediční řady se obvykle dělí na část
textovou a obrazovou, přičemž proporce obou částí, tedy autorova doprovodného textu a reprodukované dokumentace „zmizelého města“ závisejí
na autorovi.
Především průmysl byl tím, co přispělo k formování obrazu města
a jeho předměstí, jak jej známe ještě z 20. a počátku 21. století spolu se
všemi jeho úspěchy i pády. Brno jako správní, hospodářské a kulturně
vzdělávací středisko dávalo práci a zaměstnání obyvatelům širokého okolí,
a je tomu tak dodnes, i když za jiných společenských a hospodářských
podmínek. Rozmach výroby pro masovou spotřebu s sebou přinášel
také změny v sociální struktuře obyvatelstva, což se vše projevovalo také
na architektonické podobě předměstí s jejich továrnami, ale též s obytnými domy pro masy námezdního dělnictva, které sem přišly za prací
z bližšího či vzdálenějšího okolí města. Zástavba zpočátku bez jakékoliv
architektonické koncepce živelně reagovala na okamžité potřeby průmyslu,
což se projevuje dodnes též na podobě spojovacích komunikací, ať se již
jedná o silniční nebo železniční trasy. Brzké navázání železničního spojení
s hlavním městem monarchie Vídní a vytváření brněnského železničního
uzlu s tratěmi mířícími do všech světových stran má dopad i na současné
21. století. Tato skutečnost se projevuje váháním, jak se v Brně vypořádat
s potřebou nového moderního nádraží, což je problém, který pochází již
z 19. století a stále se periodicky opakuje. Obraz předměstí se měnil, neboť
ta se pod tlakem průmyslu pružně přetvářela. Nejprve ztratila své vodní
toky, respektive vodní náhony Svitavy a Svratky, násilný zásah do struktury
výroby a majitelů byl učiněn rovněž za německé okupace, výrobu postihly
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válečné škody způsobené bombardováním, poté po znárodnění průmyslu
přišla redukce i slučování výroby do národních podniků a důraz na jiné
průmyslové priority než vlnařství. Po roce 1989 došlo již ke konečným
změnám, kdy průmyslové Brno prošlo transformací a přechodem na tržní
hospodářský systém. To přineslo zánik některých dříve významných výrobních oborů, zejména pro předměstí typické a známé vlnařské výroby,
ale také potravinářských podniků, stejně tak omezení strojírenské výroby,
důsledkem čehož byla v uplynulém čtvrtstoletí asanace řady továrních budov, která ještě neskončila a další patrně čeká. Dříve průmyslová předměstí
zvaná nyní brownfields, charakteristická komíny, rozlehlými továrními
budovami a dělnickými obydlími, obklopující výstavný střed města, jsou
tedy daleko více ohrožena plošnou demolicí iniciovanou developery, jak
ukazuje případ nyní prázdného rozlehlého továrního prostoru na Starém
Brně mezi ulicemi Bělidla, Rybářská a Křížová. Těmito nevratnými změnami
mizí i součásti našeho kulturního dědictví daleko dříve než ve středu nebo
ve výstavnějších neprůmyslových čtvrtích města.
Autor, vědom si své úlohy průvodce čtenáře po průmyslových předměstích, nejprve na úvod svého výkladu podal stručný přehled vývoje brněnského průmyslu se zdůrazněním všech kladů, záporů a mezníků, kterými
brněnská průmyslová aglomerace během více než dvou staletí procházela.
Výstižně proto nazval tuto kapitolu Průmysl v Brně na cestě tam a zase zpět.
Aby byl ve výkladu učiněn určitý systém, rozhodl se autor rozdělit
svůj text teritoriálně do čtyř částí. Nejprve se věnoval tomu předměstí,
v němž, jak uvedl, „to všechno začalo“, tedy Velké nové ulici a jejímu okolí.
Počátky zde měla první brněnská, dříve c. k., poté Köffillerova, vlnařská
manufaktura, která dala podnět ke vzniku dalších samostatných podniků
pod vedením jejích bývalých zaměstnanců, pocházejících převážně z oblasti mezi dnešní Belgií a německým Porýním. Krok za krokem pak autor
přistupuje k jednotlivým objektům dosud existujícím, nebo již zmizelým
na dnešní Lidické ulici a uvádí jejich historii a majitele současně s určením využití pro výrobu, někde až do nedávné současnosti, neboť firmy
se v jednotlivých domech střídaly. Jména jako Schmall, Woodward, Godhair, Brand a L’Huillier a další ukazují na zahraniční původ podnikatelů,
ve stejném prostoru se objevující jména Butschek, Nožička či Reiner pak
na domácí kořeny. Nelze zde nevzpomenout předměstí Švábka, které sice
nemělo podstatný architektonický či demografický význam ve srovnání
s jinými, jak uvedl A. Vyskočil, ale došlo zde k několika důležitým událostem. Především zde vznikla v pořadí druhá brněnská manufaktura, daná
do provozu francouzskými textiláky z Amiensu, byly zde pokusy o konstrukci vlastních přádelních strojů za pomoci cizích mechaniků a poté sem
byla přenesena tovární výroba kočárů rodiny Grobbenů z osady Ugartov
na katastru Králova Pole, přičemž se jednalo o první továrnu tohoto druhu
v českých zemích.
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Dále se autor věnoval popisu průmyslového srdce Brna, kterým byl
od počátku industrializace Cejl a jeho okolí. Neomezil se jen na výčet
střídajících se firem, ale podal zde také demografický vývoj této části
města v souvislosti se zdejšími továrnami. Překotně vznikající zástavba
se zde se sloučila do jednoho celku, do dnes již těžko rozlišitelných částí
Dolní a Horní Cejl, Josefov, Příkop, Hráze, Radlas a Zábrdovice. V této
nahromaděné aglomeraci domů, firem a majitelů autor poskytuje čtenáři
s přehledem spolehlivou orientaci a nabízí mu přitom řadu detailních
informací. Čtenář může s jeho knihou v ruce projít touto částí města, dnes
nijak nepreferovanou a zanedbanou, aby se dozvěděl řadu zajímavých
souvislostí a pohledem si alespoň ohmatal místa, kde vznikaly podniky prvních manufakturistů, jako byli Mundy, Biegmann, Hopf a Bräunlich a řada
jiných; v dalších generacích zde bylo např. působiště významné vlnařské
firmy Bratři Schoellerové, po níž se zde zachovala též vila majitelů, dříve
obklopená parkem, dnes má samozřejmě všechno jinou podobu. Zvídavý
čtenář však v tomto prostoru směrem k nádraží již nenajde rozsáhlé tovární
objekty firmy J. H. Offermann, podniku patrně s nejdelší výrobní tradicí
ve vlnařství ve městě, na jejichž místě stojí hřmotný obchodní dům. Autor
se nevyhul ani informacím o rozvoji a nelítostném konci dříve světové
strojírenské a zbrojařské firmy Zbrojovka v blízkých Zábrdovicích, jejíž
tovární objekty nyní zejí prázdnotou, pokud nebyly jen částečně využity
k jiným účelům. Zajímavý je také příběh firmy První brněnská, dosud
částečně přes privatizaci existující, na kterém lze dokumentovat postupné
fúzování brněnských strojírenských firem a soustřeďování kapitálu jednoho odvětví do jednoho podniku v jednom městě. V autorově výkladu se
dostalo i na jiná průmyslová odvětví, např. na dříve významné brněnské
koželužství, chemickou výrobu nebo slévárenství. Je zde tedy opět řada zajímavých příběhů. Dokumentováno je také pronikání židovských vlnařských
podnikatelů, jako byli Strakoschové, Löw-Beerové, Beranové, Schwarzové
a další, během 19. století z okolí Brna do průmyslového centra.
Další kapitola autorova textu o historii průmyslu a jeho objektů je
zaměřena na jihozápadní část předměstí a nese název Směrem ke Špilberku.
Zabývá se územím bývalých předměstí Nové Sady, Silniční ulice, Křídlovice
a zejména dříve samostatným městečkem Starým Brnem, existujícím ve stínu mocného rivala Brna. I ono hrálo důležitou roli v průmyslové výrobě,
zejména v koželužství, papírenství, cukrovarnictví, ale též v atraktivním
pivovarnictví – pivovar je zde dodnes a název Starobrno je ve městě stále
pojmem. Také zde je řada zajímavých podnikatelských příběhů, např. u jmen
Jakob Häller, Lazar Auspitz, Gomperzové, Popperové, Moritz Bauer a další,
neboť na dnešní Hybešově ulici je několik továren vlnařských podnikatelů,
zčásti již využitých pro jiné účely.
Poslední část výkladu je věnována vývoji průmyslu ve vzdálenějších
částech pozdějšího Velkého Brna, jako bylo průmyslové Královo Pole se
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svým strojírenstvím, ale také kovoprůmyslem, chemickou a nábytkářskou
výrobou, rovněž zde čtenář nalezne partie věnované dříve zemědělským
a poté dělnickým Židenicím a Husovicím, Maloměřicím a Obřanům, a to
v kapitole Za hranicemi někdejšího města.
Součástí publikace je také obsáhlá obrazová dokumentace, v tomto
případě se jedná o 128 položek představujících jednotlivé tovární budovy,
především v podobě fotografií získaných z fondů Archivu města Brna, ale
též např. vedut továren z dokumentů Moravského zemského archivu nebo
rytin uložených v Moravské zemské knihovně. Otištěny jsou také reprodukce vyobrazení z dobových publikací, mezi nimiž dominuje monumentální
dílo Die Grossindustrie Oesterreichs z roku 1898. Součástí této přílohy jsou
i plány města, které jsou však vzhledem k rozměrům edice spíše ilustrativní, než použitelné, neboť jsou ze skutečné velikosti zmenšeny na jednu
stranu formátu A 5, tudíž špatně čitelné. Svazek uzavírá nezbytný přehled
tištěných pramenů, dobových popisů a adresářů města Brna, dále použité
literatury a seznam vyobrazení.
Vydáním této publikace se podařilo zdokumentovat i jinou tvář Brna,
možná méně líbivou, ale o to zajímavější. Kniha je díky autorem kvalitně
zpracovanému textu i díky obrázkům spolehlivým průvodcem pro zájemce
o bližší a názorné poznání míst, kde se utvářely dějiny brněnského průmyslu.
Bohumír Smutný
Tomáš A d a m e c a kol.: Frýdek-Místek. Historie, kultura, lidé
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, 552 s. + 16 s. obr. příloh, ISBN
978-80-7422-314-3
V ediční řadě monografií dějin měst se koncem minulého roku objevila další zajímavá položka. Vedoucím mladého autorského kolektivu
publikace o Frýdku-Místku byl Tomáš Adamec, ředitel frýdecko-místeckého Státního okresního archivu. Kromě něj se na sepsání díla podíleli
pracovníci Muzea Těšínska v Českém Těšíně (Jan Al Saheb, Radim Jež,
David Pindur), Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku (Petr Juřák), Ostravské
univerzity (Radek Lipovski), doktorandka Slezské univerzity v Opavě
(Lenka Nováková) a ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu (Michal Zezula).
Podnět k napsání práce, což je potěšitelné a ne všude a vždy obvyklé,
přišel z městského magistrátu. Zřejmě si vedení města uvědomilo závažnost
publikace pro město vzniklé ze dvou městských lokalit a několika dalších dříve
samostatných obcí. Území dnešního statutárního města je rozděleno řekou
Ostravicí na slezskou a moravskou část, které se vyvíjely v odlišných politicko-administrativních podmínkách a zpočátku i v různých státních útvarech.
Význam publikace je nesporný. Je to první odborný pokus o souhrnné
vylíčení dějin dnešního města. Předchůdci se neodvážili podat ucelený
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pohled nejen na dějiny dnešního města, ale ani jeho základních součástí.
Nejblíže tomuto záměru byla Kniha o Místku od Františka Linharta
z roku 1929 a sborník 700 let Frýdku-Místku zpracovaný kolektivem
spolupracovníků za redakce Antonína Hrozka v roce 1965.
Od té doby příspěvků k dějinám města výrazně přibylo, což vytvořilo
předpoklad k fundovanému pokusu o zpracování dějin, jenž by odpovídal
dnešnímu stavu poznání. Výsledné dílo tento postulát splňuje. Můžeme je
chápat jako shrnutí dosavadních poznatků i jako podnět k dalšímu prohloubenému výzkumu. Mnohé kapitoly a pasáže hlavně z období středověku a raného novověku, byly koncipovány využitím „nového“ materiálu,
přinášejí „nové“ poznatky, takže by snad bylo vhodné, aby se zájemcům
a případným pokračovatelům podaly přesnější informace o jejich uložení
a dostupnosti, jak je to běžné ve vědecké práci. V edici dějin měst vžitý
způsob komentáře o využití pramenů a literatury v závěru knihy má nicméně také své přednosti, protože umožňuje postihnout a zhodnotit vývoj
zpracování problematiky; možná je motivován i rozšířenou představou,
že poznámky pod čarou většinu čtenářů odradí, což dnes už nemusí být
relevantní. Nejde jen o fakta, ale i o hodnocení. V tomto směru na mne
sympaticky zapůsobily poslední dvě kapitoly recenzované publikace pojednávající o vývoji po roce 1945. Často se v analogických případech setkáváme se selektivně problematickým pojetím; v případě dějin Frýdku-Místku
jde o výklad uměřený, vzorně tematicky strukturovaný, s odpovídajícími
proporcemi a trefně formulovanými úvahami a impulsy.
Od recenzenta se očekává, že kriticky zhodnotí přínos i nedostatky díla. Pozitiva jsou nesporná a převažující, pro posouzení práce jsou
rozhodující. Na ně se navazuje, ta by se měla rozvíjet, především ta mají
význam. Obecně to platí i pro hodnocení jednotlivců a jejich přínosu nejen
při postižení podílu na společném výsledku. Pokud jde o faktografické
chyby a nedostatky, najdou se vždycky, nikdo vůči nim není imunní.
Recenzent, pokud by o to škodolibě usiloval, z nich může sestavit celé
své vyjádření. (Např. na s. 226 nejde o deklamaci, ale deklaraci, František
Josef I. se nenarodil 2. prosince /s. 258/, Stalin se nenarodil 20. prosince
/s. 391/, místo Něbory raději Nebory /s. 312/ atd.) Místo podrobnějších
subjektivních pohledů se pokusím spíše o několik zamyšlení, která by se
v dalším výzkumu mohla vzít v úvahu. Mohou být považována za jakýsi
opožděný příspěvek ke konferenci Jak psát dějiny velkých měst, která se
konala v Brně ve druhé polovině listopadu 2014.
Za důležité lze považovat vymezení regionu, který je podroben
zkoumání. S tím souvisí správní funkce města, např. jako sídla okresního
úřadu, nebo místo města v rámci „vyššího správního útvaru“ – kraje, země,
státu. Pro Frýdek i Místek – sídla někdejších okresních hejtmanství – je
možno analyzovat vztah k Ostravě, vždyť Moravská Ostrava bývala součástí
místeckého politického okresu a soudní okres Polská, později Slezská
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Ostrava patřil k politickému okresu Frýdek. Lze ukázat, jak se hospodářský
vývoj odrážel ve vývoji správním. Takové úvahy lze rozšiřovat. Zajímavá
analogie by se vyskytla při snahách o sjednocování Frýdku a Místku mezi
první a druhou světovou válkou v souvislosti se snahami o vznik tzv. Velké
Ostravy. Neúspěch obou pokusů měl podobné příčiny, mj. i proto, že části
předpokládaných sloučených měst patřily do různých zemí. Odraz připojení
Slezska k Moravě ve Frýdku a Místku koncem 20. let minulého století by
si také nepochybně zasloužil zvláštní rozbor a srovnání.
Do roku 1848 se dějiny obou měst v recenzované práci zkoumají
zvlášť, poté byly pojednány jako „nedílný celek“ (s. 7). Toto pojetí by se
dalo označit za poněkud diskusní. Na jedné straně „nevýhody“ samostatného výkladu o každém městě se ukázaly v tom, že mnohé věci (třeba tehdy,
když města měla společného držitele nebo když byla ohrožena společným
nepřítelem) se nutně opakují. Na druhé straně by šlo úspěšně prokázat, že
i po roce 1848 se začlenění měst do odlišných zemí projevilo ve zvláštnostech jejich vývoje. Historik by měl respektovat administrativní odlišnost;
nejde však o to, zda podává výklad zvlášť nebo společně, důležitější je, zda
bylo dostatečně využito srovnání k postižení důležitých specifik.
Srovnání je alfou a omegou hodnocení. Nejde pouze o srovnání obou
měst, ale také o zjištění jejich místa v rámci širšího prostoru. Je to obtížné, ale možné, zejména v době, kdy se lze opřít pro srovnání o moderní
statistiky populačního, hospodářského, sociálního, národnostního i politického vývoje. Pokud jde o populační, ekonomické a sociální záležitosti,
je to zcela evidentní. Platí to však i o publikovaných volebních statistikách
na úrovni státu či země. Např. je vhodné využít i výsledků voleb do Říšské
rady nebo Poslanecké sněmovny Národního shromáždění. Ty jsou často
důležitější než volby obecní, protože mnohem lépe vyjadřují politické
sympatie obyvatelstva z obecnějšího pohledu. V recenzované publikaci
byly systematičtěji využity ve výkladu po roce 1945. Politická diferenciace
včetně výkladu o politických stranách zůstala bohužel pro léta 1848–1939
často na okraji pozornosti autorů.
Dějiny města ovlivnily rozhodující události nadregionálního i mezinárodního významu, více skloubit tyto faktory s vnitřním vývojem města by
bylo užitečné. Např. konec války v roce 1945 mohl být pojat i z hlediska
obecných vojenských strategických záměrů, text v knize, nesporně jinak
velmi hodnotný, se soustřeďuje téměř výhradně na místní situaci.
Paradoxně největší snahu o začlenění zkoumaného regionu do širších souvislostí uplatnil archeolog v úvodní kapitole o nejstarším osídlení
Frýdecko-Místecka. Jak sám píše, bylo tomu tak také proto, že z „vlastního
území obou měst nejsou nálezy z tohoto období prakticky k dispozici“ (s. 14).
Jeho výklad je zasvěcený a přínosný, protože mohl uvést i nejnovější výzkumy, na nichž se sám podílel. Zde se nabízí otázka i pro jiné publikace
o dějinách měst, zda by nebylo lepší výsledky archeologických výzkumů
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pro období, ze kterého jsou již ve větším množství k dispozici písemné
prameny, spojit s textem historika do jednoho celku.
Vyžadovat po vedoucím autorského kolektivu, aby naoktrojoval
autorům jednotlivých částí stejný postup a strukturu výzkumu, není dost
dobře možné. Již proto, že priority v různých obdobích jsou různé, nehledě
k tomu, že autoři přirozeně tíhnou k tomu, aby ve svých částech prezentovali své původní výsledky. Nicméně určitá koordinace by byla v zájmu
podoby celkového výsledku, proporcí i kontinuity témat potřebná. Např.
náboženská a církevní problematika, velmi kvalitně zpracovaná v kapitolách o letech 1434–1848 zabírá více než 21 % textu, pro léta 1848–1918
necelých 16 %, pro období od roku 1918 se o ní vyskytují nepodstatné
zmínky, ač by si vzhledem k závažným společenským změnám rovněž zasloužila přiměřenou pozornost. Spoluautorka části o sedmi desetiletích před
koncem Velké války začíná svůj výklad kapitolkou Česko-německé stýkání
a potýkání zřejmě proto, že vývoj národnostních poměrů považuje oprávněně za jeden ze stěžejních rysů vývoje měst po obou stranách Ostravice.
Autor kapitoly o dění mezi světovými válkami kromě vylíčení okolností
spjatých se vznikem Československé republiky národnostní problematiku
redukuje na jeden odstavec o změnách národnostního složení, aniž by je
nějak komentoval, a na výčet spolků podle jejich národnostního charakteru.
Přeměny národnostní struktury a národnostní politika nového státu měly
přitom zásadní význam pro správní, politický, kulturní i hospodářský vývoj města. V publikaci jsou charakterizovány různé osobnosti i osudy lidí
dokumentující vhodně každodennost. Na některé se pozapomnělo, např.
na Óndru Łysohorského, vyjadřujícího pocity části obyvatelstva sledovaného regionu, svého času kandidáta na Nobelovu cenu.
Tyto úvahy uvádím jako náměty, které by mohly být využity pro
stanovení směrů dalšího výzkumu dějin města. Dosažené výsledky jsou
přesvědčivé a vzbuzují oprávněnou naději, že dnešní mladá generace historiků má před sebou slibnou perspektivu. V neposlední řadě je namístě
ocenit záměr, který stál u zrodu edice „Dějiny českých, moravských a slezských měst“. Mnohá města by bez ní dosud postrádala své „psané dějiny“.
Koncepce ediční řady umožňuje jednak poznání a srovnání vývoje měst,
může však současně znamenat i významný přínos pro celostátní dějiny
z hlediska jejich žádoucí regionální modifikace.
Dan Gawrecki
*
Jiří J u r o k a kol.: Nový Jičín
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011,
398 s., ISBN 978-80-7422-078-4
Kniha vydaná v již zavedené edici
„Dějiny českých, moravských a slezských
měst“ Nakladatelství Lidové noviny je

výsledkem mnohaleté usilovné práce šestičlenného kolektivu autorů, historiků z novojičínského muzea a státního okresního
archivu, ale i vysokoškolských pedagogů
a absolventů Ostravské a Slezské univerzity, pod vedením PhDr. Jiřího Juroka, CSc.,
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historika Muzea Novojičínska v Novém Jičíně. Představuje vůbec první česky psané,
moderní vědecké zpracování dějin tohoto
významného severomoravského města.
Navazuje přitom na bohatou tradici historického bádání o minulosti Nového Jičína
a jeho regionu, jemuž se již od poloviny
19. století soustavně věnovaly celé generace německých i českých badatelů (Joseph
Beck, 1854), ale opírá se rovněž o výsledky
vlastního studia velkého množství pramenů,
uložených jak ve Státním okresním archivu
Nový Jičín, tak i v Moravském zemském
archivu v Brně, Zemském archivu v Opavě
a dalších archivech.
Dílo je rozvrženo do 14 kapitol,
v nichž autoři provádějí čtenáře zasvěceně historií Nového Jičína od nejstarších
dokladů prehistorického osídlení na jeho
území a v jeho nejbližším okolí až do doby
zcela nedávné. Autorem prvních pěti kapitol knihy, zachycujících právě toto nejstarší
období dějin města až do roku 1624, je již
zmíněný novojičínský historik Jiří Jurok.
V první kapitole shrnuje dosavadní
výsledky archeologického i historického bádání o nejstarším osídlení regionu
a poté se zaměřuje na problematiku založení původně patrně zeměpanského hradu
Starého Jičína, který se stal východiskem
kolonizace okolního území, započaté
v polovině 13. století hrabětem Arnoldem
z Hückeswagenu, prvním písemně doloženým majitelem hradu, jakož i střediskem
nově vznikajícího panství. V jeho rámci
bylo patrně v letech 1290–1305 založeno i město Nový Jičín jako hospodářské
centrum dominia, které je poprvé písemně
zmiňováno v roce 1313. Okolnostem vzniku města a jeho vývoji v předhusitském
období za vlády pánů z Pňovic a z Kravař
se podrobně věnuje druhá kapitola knihy.
Následující kapitola se zaměřuje na osudy
města v bouřlivých časech husitských válek
a v pohusitském období, kdy se v držení
panství a města vystřídali páni z Cimburka,
Boskovic a Kunovic a hrabata z Pezinku.
Čtvrtá kapitola knihy zevrubně popisuje
správní a hospodářský vývoj starojičínského velkostatku i města Nového Jičína pod
vládou pánů z Žerotína v letech 1500–1558.
V této době (v roce 1533) došlo rovněž
k rozdělení původního starojičínského pan-
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ství na dva celky, přičemž město Nový Jičín
bylo přičleněno k štramberskému panství
Bedřicha z Žerotína. Za Žerotínů získal
v podstatě dnešní podobu i novojičínský
zámek ve středu města, který se stal novým
správním střediskem dominia. Žerotínové
významně přispěli k počešťování města
a silně podporovali i jednotu bratrskou,
která zde měla svůj sbor.
Jeden z nejvýznamnějších mezníků v dějinách Nového Jičína představuje
rok 1558, kdy se městu podařilo vykoupit
z poddanství a získalo statut svobodného
komorního města. Stalo se současně vrchností celého novojičínsko-štramberského
panství s městem Štramberkem a 11 vesnicemi. Podrobné a zasvěcené líčení dalšího
vývoje města v letech 1558–1624 tvoří obsah páté kapitoly knihy. Toto období lze považovat za dobu patrně největšího rozkvětu
a vzestupu městské komunity, založeného
především na vyspělé soukenické výrobě
a obchodu se suknem. Nový Jičín se tehdy proměnil z dosavadního řemeslnického
maloměsta na soukenické exportní město.
Stal se rovněž významným střediskem reformace a renesanční kultury a aktivně se
účastnil protihabsburského stavovského
povstání v letech 1619–1620, kdy dokonce přechodně dosáhl statutu královského
města.
Uklidnění v novojičínském regionu
nenastalo ani v prvních měsících po bělohorské porážce povstalců. Města a jeho širšího okolí se dotklo zejména tažení knížete
Jana Jiřího Krnovského v létě roku 1621,
které představuje vlastně poslední dozvuk
stavovského povstání a jemuž věnuje J. Jurok zaslouženou pozornost. Upřesňuje zejména okolnosti dobytí a vypálení města Krnovského vojskem dne 24. července 1621,
při němž bylo pobito 400–500 neapolských
žoldnéřů v císařských službách. Nad jejich
hrobem byla o sto let později v roce 1724
vystavěna proslulá Španělská kaple.
Po zhroucení Krnovského tažení, jež
představovalo definitivní porážku vzbouřených stavů, bylo město pacifikováno a potrestáno zbavením výsad a svobod a roku
1624 postoupeno i s celým panstvím olomoucké jezuitské koleji. Ta vládla městu
až do zrušení řádu v roce 1773. Tomuto
období jsou věnovány šestá a sedmá ka-
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pitola knihy z pera historika Mgr. Tomáše
Baletky, Dr., v době vzniku práce archiváře Státního okresního archivu Nový Jičín,
v současné době ředitele Státního okresního archivu Vsetín. Autor podrobně líčí těžké osudy Novojičínských v letech třicetileté
války, rekatolizaci i následnou poválečnou
obnovu města, které se postupně znovu
vypracovalo na druhé nejvýznamnější středisko soukenické výroby na Moravě a současně podle počtu obyvatel páté největší
moravské město. To se projevilo i v rozkvětu barokní kultury a umění na jeho teritoriu.
Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova se stal
Nový Jičín tzv. svobodným municipálním
městem, jehož dalšímu hospodářskému,
správnímu, společenskému i kulturnímu
vývoji až do zrušení poddanství v roce
1848 je věnována osmá kapitola knihy,
rovněž z pera Tomáše Baletky. Důležitým
momentem v tomto období byl pozvolný úpadek novojičínské řemeslné výroby
sukna, která byla nahrazena postupně se
rozvíjející textilní průmyslovou výrobou, jejímž významným střediskem se stalo město
v následujících letech.
Devátá kapitola nás podrobně a zasvěceně provází Novým Jičínem coby průmyslovým a správním centrem Kravařska
ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století.
Její autorkou je Mgr. Renata Kafková, Ph.D.,
trutnovská rodačka, dnes učitelka na ZŠ
Bratří Čapků v podkrkonošské Úpici, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž dizertační práce v oboru hospodářských a sociálních dějin byla věnována
právě ekonomickému a společenskému
vývoji Nového Jičína v letech 1850–1914.
V rámci svého výkladu věnuje značnou
pozornost i klíčovým politickým událostem doby (revoluční rok 1848, prusko-rakouská válka 1866), ale také problematice
vývoje městské samosprávy, rozvoji městské
infrastruktury, vztahům mezi českou a německou komunitou ve městě i počátkům
dělnického hnutí. Stranou nezůstává ani
společenský, kulturní a vědecký život rozvíjejícího a modernizujícího se města, jehož
nadějný vývoj přerušila 1. světová válka.
Osudům Nového Jičína a jeho obyvatel v letech 1918–1938 se věnuje v desáté
kapitole knihy doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., historik působící od roku 1998

jako vedoucí Katedry společenských věd
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svou pozornost zaměřuje zejména
na obtížný boj o uznání Československé
republiky v převážně německém městě,
průběh politických zápasů novojičínských
Němců a zdejší české menšiny o radnici,
ale i na hospodářské, společenské, spolkové
a kulturní poměry ve městě v tomto období.
Po Mnichovu 1938 se stal Nový Jičín
součástí nacistické „třetí říše“. Tragickým
obdobím německé okupace a 2. světové
války v životě města se zabývá 11. kapitola
díla, rovněž z pera J. Pavlíčka. Zvláštní pozornost autor věnuje životním podmínkám
místní české menšiny i tragickému konci
novojičínské židovské komunity.
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.,
někdejší dlouholetá odborná pracovnice
Slezského ústavu ČSAV, posléze profesorka
Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, provází čtenáře v následující kapitole vývojem města Nového Jičína
a jeho proměnami v letech 1945–1989.
Podrobně se věnuje jeho poválečné obnově spojené s odsunem německého obyvatelstva a novým osídlením města, průběhu
a důsledkům komunistického převratu
v roce 1948, socialistické industrializaci, ale
i odporu proti totalitnímu režimu v 50. letech, tzv. „obrodnému procesu“ konce
60. let i období tzv. normalizace veřejného
života v 70. a 80. letech. Stranou nezůstává
ani vývoj veřejné správy, školství a kultury
v uvedené době.
Třináctá kapitola, jejíž autorkou je
rovněž Nina Pavelčíková, se již zaměřuje na nejnovější historii Nového Jičína
po pádu komunistického režimu, sleduje demokratizaci společenských poměrů,
budování občanské společnosti a obnovu
městské samosprávy, jakož i transformaci
ekonomiky a hospodářský a sociální vývoj
města v uplynulých desetiletích. Náležitou
pozornost věnuje rovněž revitalizaci městské památkové rezervace a kulturnímu
a společenskému životu města.
Cenným dovětkem je čtrnáctá kapitola knihy, v níž nás literární historik
doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc., dlouholetý
vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě a předseda ostravského
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střediska Obce spisovatelů, zasvěceně provází málo známými zákoutími literárního
světa Nového Jičína a detailně seznamuje
s životem a dílem jeho osobností. Soustřeďuje se přitom především na české literáty,
působící od konce 19. století až s překvapující činorodostí v stále ještě převážně německém městě. Mezi nimi hrála významnou
roli řada spisovatelů a básníků, kteří do Nového Jičína přišli z Hané a dalších tradičních moravských regionů, jako byl Otakar
Bystřina, blízký přítel Petra Bezruče, Karel
Dostál Lutinov, přední představitel katolické moderny, Josef Koudelák, František
Neužil a později Oldřich Šuléř a Miloslav
Baláš. Zaslouženou pozornost věnuje autor
také silné tradici zdejších tiskáren, vrcholící
v meziválečném období činností proslulé
tiskárny Kryla a Scottiho, podniku významného v celonárodním rámci české kultury.
Knihu doplňuje komentovaný přehled
pramenů a literatury, který alespoň částečně
kompenzuje chybějící poznámkový aparát
jednotlivých kapitol, spolu s přehledným
a poměrně vyčerpávajícím soupisem použité
literatury. Nechybějí ani stručné medailonky jednotlivých spoluautorů díla a pečlivě
zpracované jmenné, místní a věcné rejstříky,
usnadňující orientaci v rozsáhlém textu.
Autorský kolektiv si stanovil vysoký
a ambiciózní cíl sestavit první česky psanou vědeckou syntézu historie významného moravského města. Lze říci, že se mu
skutečně podařilo sepsat a vydat důkladné,
ucelené a přehledné, odborně fundované
dílo, které představuje výrazné obohacení
dosavadní odborné literatury o dějinách
moravských měst i severomoravského regionu. Nový Jičín tak dostal první dárek
ke svým 700. „narozeninám“ v roce 2013.
Své čtenáře si proto kniha jistě najde nejen
mezi obyvateli a přáteli města, ale i mezi
širokou historickou obcí a odbornou
veřejností.
Miroslav Koudela
Kniha o Rajhradě. Dějiny města od nej
starších dob
Red. Karel Altman, Ivo Durec. Rajhrad, Město Rajhrad 2014, 414 s., ISBN 978-80-2605803-8
Podobně jako v jiných případech začíná publikace o dějinách Rajhradu popi-
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sem neživé a živé přírody (A. Přichystal,
Z. Lososová, R. Vlk), aby pravěké osídlení
lokality s nejbližším okolím přiblížila D. Zapletalová a D. Parma. Posledně jmenovaná
se věnuje také raně středověkým poměrům.
Popisuje archeologické nálezy dokládající
starší velkomoravské hradiště, o němž
konstatuje, že zaniklo naráz a násilně, jak
dosvědčuje požárová vrstva, a sice zároveň
se zánikem Velké Moravy nebo nedlouho
po něm. O rajhradském klášteře se domnívá, v dikci obou falz s daty 1045 a 1048,
že šlo od počátku o expozituru Břevnova
na zaniklém hradě, nevýznamnou a spoře
vybavenou. Odmítá hypotézu o prvotním
kapitulním založení. Spor o patronát měli
podle Zapletalové rozpoutat až olomoučtí
biskupové Bruno a Dětřich. Avšak prameny výkladu o jednoduchém filiálním domě
břevnovského kláštera od samého počátku
zjevně odporují. V roce 1234 uděluje markrabě Přemysl přímo rajhradskému klášteru
(monasterium fratrum) takové imunity, jaké
získal dříve velehradský klášter (což bylo
„superzaložení“), roku 1248 předává král
Václav I. patronát kláštera (monasterium)
olomouckému biskupu Brunovi, nikoli
břevnovskému klášteru, jehož zakladatelská
a patronátní práva král tak jako tak držel.
Teprve pak vzniká spor biskupa s klášterem,
vyvolal jej však nikoli biskup, ale klášter,
který z toho důvodu nechal zhotovit falza, na jejichž základě nakonec spor vyhrál
(1296). V letech 1254 a 1267 uděloval papež odpustky rajhradském kostelu a v adrese jsou vždy uvedeni probošt a konvent
kláštera, resp. probošt a bratří, nikoli břevnovský opat. Rajhrad zkrátka nebyl běžnou
benediktinskou dependencí, jeho počátky
musely být jiné, což se projevovalo i na jeho
významu. To ale autorka ani nezaevidovala,
ani nevysvětlila (v tomto ohledu by bylo
dobré se seznámit s právě v Olomouci obhájenou disertací Josefa Šrámka o benediktinských proboštstvích).
Táž autorka pojednala následně o archeologii i stavební a umělecké historii
kláštera do barokní přestavby. Údobí
od benediktinských počátků do roku 1526
se věnoval J. Mitáček. Také on, podobně
jako Zapletalová, specifické postavení Rajhradu odvozuje od založení před obnovením olomouckého biskupství v roce 1063.

R E G I O N A L I A
Jenže tu šlo o vakantní biskupství, nikoli
neexistující, a argument proto nemá příliš
váhu. Navíc není jasné, co to má společného
s přesunem patronátu od krále na biskupa.
Ale s názorem, že šlo o právní nejistotu, lze
souhlasit. Dále Mitáček podává přehledně
a zasvěceně děje Rajhradu ve 14. století,
využívá samozřejmě také údaje břevnovského urbáře z roku 1406. Stručněji přibližuje
dobu husitských válek a zbytku 15. století.
O dějinách od počátku habsburské
vlády do přelomového roku 1848 pojednává P. Kocman. Všímá si především proměn
topografie a sociální struktury na základě
katastrů a dalších pramenů, osvětluje otázku obecní samosprávy, popisuje privilegia,
znak i pečeti. Jeho text je rozčleněn do tematických úseků, ke slovu přijdou i poddanské vztahy, duchovní správa, školství,
svobodné domy, řemesla, vojenské události,
počátky průmyslové revoluce či formou exkursu dějiny splynulých Čeladic. I. Durec
je autorem kapitoly o dějinách lokality v letech 1848–1918 z hlediska správy a obecních záležitostí. Je opět zpracována tematicky a obrazový doprovod již využívá starých
fotografií či pohlednic. V pestrém sledu tak
jdou zajímavé informace kupř. o jezdecké
škole husarského pluku, která v městečku
působila přes půl století, o slavných rajhradských trzích, významných osobnostech či
přírodních pohromách. Spolkový a společenský život v uvedeném období přibližuje
K. Altman, přední odborník v této oblasti.
Podobnou strukturu a stejné autory pak
mají kapitoly o období 1918–1945. Autorem textu o dějinách let 1945–1989 je
P. Rubeš, zatímco etapu 1989–2014 zpracovali opět K. Altman a I. Durec. Připojen
je soupis pramenů a výběrová bibliografie.
Publikace ukazuje, že postup po jednotlivých tématech v rámci chronologicky seřazených kapitol může mít své výhody, zvláště
píší-li je zkušení historikové. Orientaci by
ovšem napomohl rejstřík. Kniha o Rajhradě
patří rozhodně k těm zdařilejším kouskům
v moravské vlastivědné knihovně.
Libor Jan

Jaroslav S a d í l e k : Deblín. Histo
rický vývoj stavebních památek a osídlení
obce
Tišnov, Miroslav Klepáček – Sursum pro Obec
Deblín 2014, 160 s. + vyobr. v závěrečné příloze (s. 129–156), ISBN 978-80-7323-271-9
Autor v knize sleduje v několika chronologicky seřazených kapitolách vývoj obce
od nejstarších dějin do 19. století, aby se
posléze věnoval areálu bývalého hradu, kostelu sv. Mikuláše a panskému dvoru u kostela, v němž identifikuje bývalou komendu
řádu německých rytířů. Hned v úvodu konstatuje existenci sporých dokladů o těžbě
stříbrných rud ve středověku v samotné
lokalitě či v jejím blízkém okolí, ač archeologicky prokázána nebyla a písemné doklady pocházejí teprve z pozdního středověku.
Ovšem tvrzení, že to byl markrabě Vladislav
Jindřich († 1222), který si přinesl z Míšně
„nový postoj k významu těženého stříbra, ale
rovněž nové technologie“ a s pomocí freiberských těžařů dosáhl výjimečných výsledků
v těžbě rud nejen na Tišnovsku, ale též
na Bystřicku a Pernštejnsku (sic!), či mezi
Křižanovem a Osovou Bítýškou, nejsou než
pouhou spekulací, přičemž odkaz na nějakou relevantní literaturu chybí.
Sadílek kritizuje „pocit dosavadní historiografie“, že nejstarší dějiny Deblína jsou již
„úplné a rozpoznané v maximální možné míře“
(s. 17). Kde však bere jistotu, že syn nejstaršího známého reprezentanta místního
rodu Ratibora Hartleb se psal „z Phansberku“ podle biskupského Brušperku (Brunsberg, později Braunsberg) na severní Moravě, zřejmé není, opět tu totiž není žádná
citace. Ve skutečnosti jde o prastarý omyl
z Hosákovy vlastivědy (Hosák, L.: Historický
místopis země Moravskoslezské. Praha 20042,
s. 703), kde stojí, že dědičnou rychtu držel
v Brušperku Artleb z Deblína a Brušperka (podobně lokalizoval Phansberg také
J. Šebánek). V uvedené listině (CDM IV,
č. 309, s. 392–393) ovšem nic takového
nestojí, jmenuje se tam pouze brušperský
fojt Bertold. Dokonce od Hartleba (či jeho
bratra Jence) měl rod začít užívat svůj dělený erb se zubatým lemem, německy nazývaným Nesselblatt (kopřivový list), ale až
po jeho vstupu do služeb biskupa Bruna
ze Schaumburku, podobně jako se tato erbovní figura vyskytuje častěji v dolnosaské
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oblasti. Uvedený lem skutečně Brunův rod
užíval, ale bez vnitřní heroldské figury štítu.
Sadílek jde ale ještě dále a naznačuje, že
erb by mohl souviset s původem předků
pánů z Deblína v severním Německu. Nelze
samozřejmě vyloučit, že z nějakého důvodu páni z Deblína Brunův lem ke svému
původnímu erbu mohli přijmout, ovšem
stejný erb jako oni užíval roku 1297 Skoch
z Hvězdlic (CDB VII.6, pečeť č. 211) a ještě
ve 14. století rod nižších šlechticů píšících
se podle Žeranovic. Jejich vazby na pány
z Deblína ba ani na biskupa Bruna nejsou
známy. To ale nejsou zdaleka všechny Sadílkovy trumfy.
Autor kritizuje především názory dosavadní literatury, že původní Ratiborův
statek v okolí Deblína byl rozdělen na poměrně velký díl (deblínský) staršího syna
Jence a výrazně menší majetek kolem hradu
Loučky. To je podle něj nepravděpodobné,
Loučky měl rod získat až později, žádné dělení nebylo. Ovšem na základě provedené
analýzy je zřejmé, že se podobný model dělení použil v případě Lva z Klobouk a jeho
příbuzných, kteří se psali podle Boleradic.
Mladší synové prostě dostávali výrazně
menší část původní rodové državy, což bývalo kompenzováno majetky v jiné oblasti.
Dále Sadílek tvrdí, že po smrti Jence, který
neměl syna, byly jeho statky rozděleny mezi
čtyři dcery, totiž Gertrudu, Kateřinu, Atku
a Annu. To je ale iluze vycházející z neznalosti zemského práva té doby. Dcery totiž
nedědily, pouze získávaly věno; samotný
statek v uvedené době zpravidla spadal
na panovníka jako odúmrť. Autor také
popírá totožnost manžela jedné ze sester
Gertrudy z roku 1295 jménem Demetria
s Demetriem z Bukova, který je znám z roku
1285 z listiny pro klášter v Doubravníku.
Nezná ale jeho pečeti a ty totožnost potvrzují: jde totiž o příslušníka rodu s erbem
křídla, tzv. Tasovců (jedna pečeť je v AMB,
druhá v DOZA ve Vídni; viz CDB VII.6,
pečeť č. 167, 168).
Hlavní Sadílkova inovace se ale týká
interpretace listiny Gertrudy z Deblína,
vdovy po míšeňském purkrabím Bernardovi z Hartensteina z 1. července 1299,
kterou jsem do naší literatury před časem
uvedl. Gertruda totiž se souhlasem krále
Václava II. a jeho manželky Guty darovala
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své věno po Bernardovi, totiž hrad Deblín
s trhem a příslušnými vesnicemi za určitých
podmínek řádu německých rytířů, kterým
již roku 1295 spolu s manželem Demetriem
a matkou Vojslavou věnovala patronát deblínského kostela. Vysvětlil jsem záležitost
tak, že Gertrudin manžel Demetrius, jenž se
také psal roku 1295 podle Deblína a panství zřejmě získal po smrti Gertrudina otce
Jence od krále, zemřel a panství následně
přešlo na Gertrudina nového manžela Bernarda z Hartensteina (jehož si vzala nejspíše v jisté souvislosti se ziskem Míšeňska
králem Václavem II.). Nový manžel na celém panství pojistil Gertrudě věno, takže
s ním mohla nakládat. Transakce ve prospěch řádu se však nakonec nezdařila, protože dispozici napadl manžel Gertrudiny
sestry Kateřiny Tas z Lomnice a panství se
dostalo do rukou tohoto moravského rodu,
byť doklady o tom pocházejí až z poloviny 14. století. Podle Sadílka jsem si s tím
poradil „značně svérázným způsobem“, kdy
jsem „vytvořil silně krkolomnou rekonstrukci
majetkových vztahů“ (s. 27). Zároveň má jít
o „zoufalý pokus nenarušit již jednou dané historické poměry na západním Tišnovsku“ – formulace, nad níž lze jen nevěřícně zakroutit
hlavou. Konstrukce, kterou následně vytváří
Sadílek, však patří spíše do světa fantazie.
Na Deblínsku prý patřily Ratiborovi a jeho
synům jen nevelké državy, hlavní část deblínského panství však zůstávala v rukou
krále, protože se tam nacházely stříbrné
rudy (panovník by přece nedaroval stříbronosné území nějakému jednotlivci –
s. 28). Bernard z Hartensteina držel část
Deblínska v rukou již před rokem 1295
(v souvislosti s těžbou rud, protože i jméno
Deblín nejspíše pochází od města Döbeln
ležícího v Míšeňsku). Teprve Gertruda
spojila všechny části Deblínska (možná
ani ne všechny) a darovala je německým
rytířům, kteří je drželi až někdy do roku
1370, pak se panství dostalo pánům z Lomnice (s výjimkou těch částí, které již dříve
patřily Kateřině z Deblína/Lomnice). Jak,
to Sadílek neví, šlo prý o „dnes již neznámé
změny v držbě statku“ (s. 36). Naprosto si
neuvědomuje, že deblínské panství bylo
považováno za zemskodeskovní majetek
a případný prodej řádem německých rytířů pánům z Lomnice kolem roku 1370 by
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musel být zapsán do zemských desk. Nic
takového v deskách nalézt nelze!
Nejstarším dokladem nově otevřené
těžby stříbra na samém konci středověku
má být „dokument“ z roku 1510, který podle autora zpřístupnil Peithner von Lichtenfels roku 1780. Vladislav Jagellonský
jím povoluje těžbu družstvu brněnských
měšťanů: Václavu Perlimu, Janu Beroltu
Sladovníkovi, Janu Apatekáři, Matouši
Soběslavovi a Maršíku Jakobovi Sitovcovi. Problém je v tom, že listina je uložena
v Archivu města Brna a měšťané se jmenovali: Václav Perla, Jan Gerolt sladovník, Jan
apatekář, Matouš Soběslavský, Vaisík Jakub
sítař a Grinhowar z Norimberka. Inu, není
nad to jít do pramenů!
Tam, kde J. Sadílek sleduje vývoj zástavby obce v dalších staletích na podkladě
katastrů a dalších ekonomických pramenů,
je jeho výklad nepochybně přínosný. To
platí i o jeho lokalizaci areálu hradu pomocí
starých map a plánů (provedl ji ale již dříve
M. Plaček). Znovu se však vrací k tvrzení, že
ty části Deblínska, kde se dolovalo stříbro,
patřily zeměpánovi, žádná stříbronosná lokalita se údajně nenacházela v držbě šlechty. Ani případ Brodu a Lichtenburků prý
neplatí, protože „novější rozbory dochovaných
pramenů jeho [Smila z Lichtenburka] vliv
na těžbu poněkud omezují“. Neuvědomuje si,
že těžbou se zabývali podnikatelé především z řad měšťanů a svůj podíl měl i panovník, držbu Brodu a okolí Lichtenburky
však dnes nikdo nezpochybňuje. Stejně tak
mylný je předpoklad, že hrad sloužil cca
v letech 1300–1370 jako sídlo komendy
německých rytířů nebo že jej nepostavili
páni z Deblína.
Autor také nepochybně správně odmítá názory, že kostel sv. Mikuláše byl původně trojlodní pozdně románskou bazilikou
a interpretuje jeho původní podobu jako
gotické jednolodí s apsidou. Podobně lze
souhlasit s identifikací pozdějšího hospodářského dvora s bývalou malou řádovou
komendou s příslušným hospodářským
zázemím.
Ve věcech, kterým rozumí, tj. ve stavebně historickém průzkumu, Sadílek
přináší pozitivní poznatky. Jakmile je ale
opře o své výklady historie, dostane se
na scestí, jež je dáno dvěma komponenty:

touhou vyniknout a nedostatečným odborným historickým vzděláním. Objednavatelé
a vydavatelé by napříště měli dát takovou
práci k odbornému posouzení oponentům,
jinak vznikají škody. Také si přece k opravě
střechy radnice nepozvou pekaře!
Libor Jan
Karol B í l e k : Dolnobousovsko v li
teratuře a kultuře
Dolní Bousov, Město Dolní Bousov 2014 (Bousovská regionální knihovnička, sv. 1.), 94 s.,
ISBN 978-80-905841-0-5
V roce 2014 se objevila další užitečná
publikace z pera archiváře, historika, publicisty a redaktora Karola Bílka, prom. hist.
(1939), pracovníka Literárního archivu
Památníku národního písemnictví v Praze
a člena vědecké rady Památníku národního písemnictví. Jeho záliba v regionálních
dějinách dlouhodobě přináší pozoruhodné
plody. Naposledy jsme na stránkách tohoto
časopisu informovali o druhém dílu jeho
vydařených Malých dějin Sobotecka (srov.
ČČM 133, 2014, s. 222–223), před tím
upoutala pozornost čtenářů cenná kniha
Archivář František Dvorský a Sobotka (recenze o ní viz ČMM 130, 2011, s. 384–385).
Město Dolní Bousov zůstávalo vždy poněkud ve stínu nedaleké Sobotky, pyšnící
se po právu bohatou literární a kulturní
tradicí. Karol Bílek ve své knize dokázal
s příkladnou pílí shromáždit stopy, které zanechal kulturní vývoj na Dolnobousovsku,
a lze rovnou konstatovat, že jich není málo.
Bílkova útlá knížka je pozoruhodným
kaleidoskopem informací o literárních
a kulturních osobnostech, spojených s regionem, o odrazu Dolního Bousova a okolí
v literatuře a umění a o regionálních kulturních tradicích. Přečtěme si, jak autor vymezuje svůj odborný zájem: „Kromě tzv. krásné
nebo umělecké literatury (poezie, beletrie, divadelní hry, tvorba pro děti, překlady) je třeba
sledovat i literaturu odbornou (archeologie,
historie, statistika, přírodní a technické vědy,
pedagogika, sport, náboženství, hospodářský
život aj.), ale i díla slovníková, vzpomínková,
knihy a brožury regionální – vlastivědné (včetně zachycení lidových pověstí), různé průvodce,
almanachy a jubilejní sborníky turistické, spolkové a sportovní, díla umělecká (s reprodukce-
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mi obrazů, grafiky, pohlednic, fotografií) atd.
Nelze zapomenout ani na místní a regionální časopisy (včetně školních). A samozřejmě
by bylo nevděčné ponechat stranou osobnosti
a tvorbu rodáků a přátel Bousovska, mezi
něž musíme počítat rovněž chalupáře z města
a okolních obcí. A protože k literatuře a kultuře
měly vždy blízko také škola, kostel, knihovna,
divadlo, hudba, některé spolky atp., budeme
sledovat alespoň okrajově i je“ (s. 7 anotované práce). Už tento výčet svědčí o tom, že
autor musel vyhledat a obsáhnout olbřímí
masu pramenů.
Systematicky uspořádaný výklad počíná od nejstarších písemných dokladů,
obsahujících informace o Dolním Bousově
a okolí. Karol Bílek zde demonstruje erudici archiváře, znalého pramenů, jako jsou
listiny, dokumenty církevní provenience,
písemnosti ze šlechtických a městských
archivů, mapy ad. Hojně přitom využívá
i tištěných pramenů. K rozmachu písemnictví
a kulturních aktivit dochází za národního
osvobození. Dále nás autor provádí obdobím
od padesátých let 19. století do konce první
světové války, meziválečnou érou a protektorátem a nakonec léty po skončení druhé
světové války. Ve všech periodách sleduje
autor vývoj literatury a kultury v naznačeném
širokém heuristickém, tematickém a žánrovém záběru. Úspornému a přitom hutnému
textu dominuje velký počet jmen tvůrců
a kulturních činitelů. Karol Bílek podává jejich stručné charakteristiky (včetně životních
dat), jejich vazbu na region a charakterizuje
dílo, které zanechali, se zdůrazněním jeho
bousovských souvislostí.
Průvodce literárním a kulturním životem Dolního Bousova a okolí od Karola
Bílka představuje vzornou regionální příručku, která svým významem hranice regionu nepochybně překračuje. Autor se přitom
soustředí nejen na plody a představitele vysoké kultury, ale i na drobnou duševní či
organizátorskou práci nebo na dílka spíše
okrajová či kuriózní (zmiňuje např. kramářské písně s regionální vazbou). Kniha má
velkou informační hodnotu, ale může sehrát
i úlohu inspirační a pobídnout zájemce, aby
se pokusili prozkoumat blíže životy a díla
zmíněných osobností a postav. Třeba se někdo zatouží dozvědět, co obnášelo ve druhé
polovině 19. století Utrpení učitelského po-

304

mocníka (rukopisné paměti tohoto názvu
od dobšínského a soboteckého učitele
Matěje Balcara se dočkaly vydání tiskem
až v roce 1971, srov. s. 20) nebo bude inspirován k tomu, aby si pořídil některou
ze sbírek mladé básnířky Terezy Riedelbauchové, která trávívá v Dobšíně část léta
na rodinné chalupě (s. 64).
Rozsahem nevelkou, ale informacemi
doslova nabitou knihu Karola Bílka o kulturním a literárním životě Dolního Bousova a okolí lze doporučit všem historikům
a zájemcům o regionální dějiny. Autor se
skromností sobě vlastní žádá čtenáře, aby
jeho text doplnili o další informace, případně korigovali jeho omyly. Posloužím tedy
alespoň malou korekturou: ředitel Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě,
jemuž spolu s řadou dalších Karol Bílek
s typickou grácií děkuje za pomoc, se jmenuje Ladislav Macek, nikoli Zdeněk (s. 90).
Jiří Křesťan
Pavel M a š l á ň – Lenka P l e 
v o v á : Sidonie. Historie a příroda
sklářské osady
Vsetín, Muzeum regionu Valašsko 2014,
118 s., ISBN 978-80-87614-26-6
Oslavy a sjezdy rodáků, pořádané při
příležitostech významných výročí určité
obce, jsou na jedné straně nepochybně
příjemnou kratochvílí, na straně druhé
však také napomáhají utužování určitého lokálního patriotismu a vztahu k místu předků. Ke „kultivaci“ historického
(po)vědomí o osudech rodného kraje a vsi
přispívají připojené výstavy či přednášky.
Při oslavách výročí 225 let od založení
sklářské osady Sidonie v srpnu 2013 se
došlo ještě dále, neboť zde vznikla myšlenka napsat publikaci o historii a přírodě
této vsi. Idea byla dosti rychle realizována
mladým autorským tandemem Lenka Plevová – Pavel Mašláň a zhmotněna do podoby
anotované práce. První část o historii osady
(zhruba padesát stran) napsal Mašláň, druhá polovina zhruba stejného rozsahu o přírodním (geologickém, botanickém a zoologickém) bohatství osady a jejího okolí
je dílem Plevové – v anotaci se vzhledem
ke svému historickému vzdělání zaměřím
pouze na první část.

R E G I O N A L I A
V úvodních pasážích o pravěku a středověku Mašláň načrtává přírodní podmínky v oblasti údolí potoka Vlárky, kde se
dnešní Sidonie nachází. Tyto podmínky
do značné míry určovaly středověké a raně
novověké osídlení kraje, a to spíše v negativním smyslu: Chudá půda se nehodila
pro zemědělství, a tedy ani pro případný
vznik zemědělské osady, přičemž možnost
osídlení snižovala i blízkost Vlárského
průsmyku na pomezí českého a uherského
státu, kudy po staletí procházela při svých
taženích rabující vojska. Až do 18. století
proto zůstávalo sidonské údolí neosídlené.
Zklidnění situace na moravsko-uherském
pomezí v 18. věku vedlo k intenzivnějšímu
rozmachu zdejší hospodářské činnosti, a to
v rámci brumovského panství, vlastněného
uherským rodem Illesházyů. Ti zde také
r. 1788 založili sklárny, které byly pojmenovány Svatá Sidonie a pro jejichž provoz byly
exploatovány rozsáhlé okolní zásoby dřeva.
Další Mašláňův výklad o vývoji osady je periodizován podle období různých
majitelů panství Brumov, k němuž Svatá
Sidonie patřila (1788–1835 Illesházyové,
1835–1859 baron Jiří Sina), resp. podle
nájemců skláren – byli jimi od r. 1859
Schreiberové, kteří se r. 1918 stali na dalších dvacet let, tedy po celé období první
republiky, dokonce jejich majiteli. V rámci
takto vymezených částí je čtenáři představen zejména hospodářský vývoj skláren
a jejich zapojení do širších obchodních
aktivit majitelů panství či nájemců skláren,
jsou načrtnuty sociální podmínky života
sklářů a jejich právní postavení, infrastrukturní rozvoj a demografický vývoj osady
a rozmach školských a kulturních aktivit
(např. spolků ve druhé polovině 19. stole-

tí). K ustrnutí zdejší sklářské výroby došlo
za první republiky – v době hospodářské
krize byly sklárny po 150 letech provozu
uzavřeny. V Mašlánově líčení je tato skutečnost jakousi cézurou ve vývoji osady. Dalších zhruba šedesát let existence vsi je pojednáno na několika závěrečných stránkách
textu v podkapitole Osada po zániku skláren.
Zde autor popisuje hledání nových zdrojů
obživy obyvateli Svaté Sidonie (od r. 1964
přejmenované na „pouhou“ Sidonii), rozvoj spolkového života a turistického ruchu
apod. Historický příběh Sidonie končí
r. 1997, kdy bylo k obci připojeno území
s českým obyvatelstvem, které se při rozdělení Československé republiky o čtyři roky
dříve ocitlo na území slovenského státu.
Celá práce je vybavena množstvím historických fotografií, resp. reprintů portrétů
a dobových pohlednic. Vzhledem k tomu,
že je publikace vytištěna na křídovém papíře, je navíc tento obrazový doprovod
velmi kvalitní a vskutku vhodně dokresluje Mašláňův historický výklad. Konečná
podoba každé publikace je samozřejmě
závislá na cílové skupině čtenářů, kterými
jsou v tomto případě nepochybně právě
obyvatelé a rodáci ze Sidonie, resp. zájemci o lokální historii. Tím je také dáno spíše
populární pojetí práce, které s sebou nese
rezignaci na jinak obvyklý poznámkový
aparát (za vlastním textem se ovšem nachází
seznam pramenů a literatury). Závěrem lze
konstatovat, že anotovaná práce Lenky Plevové a Pavla Mašláně je zdařilým a kvalitně
provedeným nástinem historie a přírody jejich rodné obce a také zřejmě nejtrvalejším
výsledkem oslav 225 let od jejího založení.
Tomáš Pánek
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Kronika
Mezinárodní vědecká konference Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání
nové Evropy
K letošnímu 550. výročí mírového plánu spolku křesťanských států
českého krále Jiřího z Poděbrad a jeho rádce Antonia Mariniho (1464–
2014) uspořádalo město Poděbrady ve spolupráci s Historickým ústavem
AV ČR v Praze a Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec
Králové mezinárodní vědeckou konferenci Projekt Jiřího z Poděbrad: Hledání
nové Evropy. Konference se ve dnech 24.–25. září 2014 konala v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda v Poděbradech pod záštitou předsedy
Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., Dr.h.c.
Poděbradskou konferenci společně zahájili její organizátoři – starosta
města Poděbrad PhDr. Ladislav Langr, ředitelka Historického ústavu AV ČR
v Praze prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., a za Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.
V prvním bloku přednášek Projekt krále Jiřího a jeho historický kontext
vystoupil jako první prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. s referátem Česká otázka
v mezinárodním kontextu let 1458–1464. Petr Čornej podal vyčerpávající
přehled konfliktu husitského krále Jiřího a jeho Českého království s papežskou mocí, v němž papež Pius II. dlouho počítal s českou vojenskou
silou obrácenou proti Turkům a ponechával Jiřímu dostatek času, celých
šest let, než se odhodlal v roce 1464 zrušit platnost kompaktát. S velkou
akribií pojednal PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., v referátu Mírový projekt krále
Jiřího. Jeho geneze, proměny i ztroskotání o posunu mezi Mariniho Memorandem z roku 1462 a Mariniho Parlamentem z roku 1464, přičemž rozebral
i statistiku výskytu klíčových pojmů (např. pax, unio, fraternitas atd.)
a výskytu zmiňování obou hlav tehdejšího křesťanstva císaře Fridricha III.
a papeže Pia II. v obou dokumentech. Právnickou analýzu mírového plánu
podnikl prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. h. c., v příspěvku Mírový projekt
krále Jiřího. Právně historický pohled, v němž zejména upozornil na tehdejší
ještě neúplnou suverenitu středověkých států Evropy, podléhajících oběma
nejvyšším duchovním a světským mocnostem, tj. papežství a římskému
císařství. Jiřího mírový plán, který s touto suverenitou křesťanských států
již počítal, zůstal na půli cesty, když papeže Pia II. a císaře Fridricha III.
odsunul do role pouhých regionálních činitelů v Itálii a v Německu, resp.
Římské říši, aniž se ovšem mohl plně vyvázat z jejich moci.
Odpolední druhý blok přednášek (Křesťanský) mír – klíčový termín
a ideový svorník projektu zahájil svým vystoupením Pojem míru ve světle
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staročeské slovní zásoby PhDr. Petr Nejedlý, který přiblížil jednotlivé významy
slova mír ve staročeštině. Mgr. Ota Halama, Th.D., Ph.D., v referátě Pojmy
pokoje a míru u mistra Jana Rokycany provedl analýzu projevů husitského
arcibiskupa Jana Rokycany. Landfrídy v pozdně středověkých Čechách přiblížil
Mgr. Zdeněk Beran, Ph.D., a to od jejich předhusitských počátků až po široké pohusitské landfrýdní hnutí, zvláště v roce 1440, jak na zemské, tak
na krajské úrovni a přihlédl i k jejich formulaci jako k jednomu z ideových
zdrojů Jiřího mírového plánu. Autor k tématu nyní vydal novou knihu
Landfrýdní hnutí v zemích České koruny. Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.,
v referátu Mírová diplomacie krále Jiřího shrnul mírové aktivity a zprostředkující mírová poselstva Jiřího z Poděbrad mimo vlastní mírový projekt
v Římské říši (Německu) v prostředí říšských knížat, v Uhrách mezi králem
Matyášem Korvínem a Janem Jiskrou z Brandýsa a bratříky a v Polsku mezi
králem Kazimírem IV. Jagellonským a Řádem německých rytířů.
Ve třetím bloku přednášek Panovnický dvůr a diplomacie Jiřího z Poděbrad vystoupila nejprve PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D., spíše s přehledem
dosavadních výzkumů a odborné literatury (K možnostem výzkumu panovnického dvora v pozdním středověku). Naproti tomu PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.,
v referátu Zahraniční rádci krále Jiřího z Poděbrad podrobně pojednala
o třech nejvýznačnějších zahraničních rádcích krále Jiřího, a sice o Martinu
Mairovi, Antoniu Marinim a zvláště přínosně o Řehoři z Heimburka, když
přiblížila jeho právnická a propagandistická díla. PhDr. Jiří Jurok, CSc.,
se v příspěvku Poselstva krále Jiřího z Poděbrad soustředil kromě obecné
charakteristiky Jiřího diplomacie zvláště na přehled jeho poselstev, legací
a jednání v bezprostřední souvislosti s jeho mírovým plánem v letech
1461–1467, a dále na ideové východisko, diplomatický význam, politické
souvislosti, personální a konfesní skladbu a další otázky zmiňovaných
mírových poselstev.
Druhý den otevřel čtvrtý blok přednášek Rozdělené Čechy v rozdělené
Evropě: setkávání a konfrontace I. referát Zatvrzelí kacíři, nebo „jiní křesťané“?
Obraz husitských Čech na západě Evropy a snahy o jeho překonání od PhDr. Jaroslava Svátka, Ph.D. Referent se nevěnoval konkrétně přijetí mírových
legací a poselstev Jiřího z Poděbrad, snad pro nedostatek zpráv, ale přiblížil
několik tehdejších charakteristik Čechů zejména z Francie a Burgundska.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., v příspěvku Křesťané a muslimové na konci středověku v představách těch druhých pojednal „o obrazu druhého“ jak
v křesťanských, tak v muslimských, zvláště arabských pramenech v době
posledních křížových výprav a svatých válek muslimů proti nevěřícím.
PhDr. Pavel Soukup, Ph.D., přiblížil z různých stránek jak papežské, tak
panovnické pokusy o tažení proti muslimským Arabům a Turkům (Diplomatické a organizační aspekty boje proti „nevěřícím“ v 15. století  ).
Poslední pátý blok přednášek téhož názvu jako předcházející, pouze s číslovkou II., zahájil prof. dr. Wojciech Iwanczak, Dr., s referátem
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Polsko-české sousedství na konci středověku, ve kterém pojednal o vzájemných
vztazích králů Jiřího Poděbradského a Kazimíra IV. a jejich nástupců.
Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., v příspěvku Středovýchodní Evropa
na konci středověku: vývoj mezi konfliktem a integrací shrnul jak česko-uherskou válku za králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Jagellonského
s Matyášem Korvínem, tak pozdější sjednocení České a Uherské koruny
pod Vladislavem II. Jagellonským a války obou uherských panovníků
s Turky za dohlížení papežské kurie. Jednání uzavřel PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., s referátem „Europa, id est patria“: církevně-politická reflexe Evropy
a evropské identity na sklonku středního věku, v němž pojednal o pozdně
středověké Evropě v nejširších souvislostech. Nutno dodat, že po každém
bloku přednášek následovala diskuze, většinou velmi konkrétní a věcná.
Před závěrem konference vystoupil doc. Martin Šandera, jenž účastníky
seznámil s přípravou konference Poděbradská doba v českých dějinách, jež je
předběžně ohlášena na podzim 2015 rovněž do Poděbrad. Jednání celé
konference krátce shrnul dr. Jaroslav Boubín, který poděkoval městu Poděbrady v čele se starostou dr. Ladislavem Langrem za velkou pozornost
věnovanou tomuto výročí i vědecké konferenci a informoval přítomné
o přípravě sborníku z konference.
Po skončení konference následovala pro zájemce exkurze do nově
instalovaného Památníku krále Jiřího z Poděbrad v poděbradském zámku (pobočce Polabského muzea), přibližující život a odkaz krále Jiřího,
středověké Poděbrady a dílo sochaře Bohuslava Schnircha (1845–1901)
z generace Národního divadla, autora Jiřího jezdecké sochy v Poděbradech,
a do expozic Polabského muzea v Poděbradech.
Konference se stala součástí celoročního programu akcí města Poděbrady k tomuto výročí, z nichž lze uvést vystavení česko-francouzské
smlouvy o přátelství a spojenectví mezi králem Jiřím z Poděbrad a králem
Ludvíkem XI. z 18. července 1464 ve dnech 2.–4. března 2014, otevření
nové expozice Památníku krále Jiřího z Poděbrad v zámku v Poděbradech
dne 23. dubna 2014, slavnosti krále Jiřího spojené se slavnostmi města
ve dnech 16.–18. května 2014 a křest knihy publicisty Petra Hory-Hořejše
Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob dne 22. června 2014 v Poděbradech a v 18 dalších městech v Česku. Současně s konferencí probíhala
výstava archivních dokumentů Jiří z Poděbrad, přítel míru v Národním archivu v Praze ve dnech 23.–28. září 2014. Stejně tak se ovšem konference
stala významnou součástí letošního roku pánů z Kunštátu, v jehož rámci
byla otevřena nová výstava o pánech z Kunštátu nazvaná V erbu tří pruhů
na Státním zámku v Kunštátě na Moravě dne 21. června 2014 a výstava
Dlouhá cesta za krásou o kultuře západoevropských panovnických dvorů
v 15. století na Státním hradě Pernštejn dne 5. července 2014 a konalo
se i další sympozium Král Jiří z Poděbrad a jeho rodina v Rožmitále pod
Třemšínem dne 5. května 2014.
Jiří Jurok
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Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst
a 1. světová válka
Ve dnech 7. a 8. října 2014 se v prostorách Clam-Gallasova paláce
v Praze konala 33. výroční konference Archivu hlavního města Prahy, spolupořádaná Historickým ústavem Akademie věd České republiky a Fakultou
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ústředním bodem jednání
byla 1. světová válka a její dopady na obyvatelstvo evropských velkoměst.
Diskutovány byly nejen různé sféry, do nichž válečný konflikt zasáhl (samospráva, hospodářství, struktura obyvatel, kultura), a problémy, s nimiž
se města potýkala (nedostatečné zásobování, odliv kapitálu a pracovních sil,
pouliční násilí), ale také to, nakolik průběh a výsledek války ovlivnily život
v metropolích a přispěly k proměně jejich role ve státě a ve společnosti.
V úvodním referátu nastínil Jiří Pešek (Praha) roli velkoměst v době
propuknutí konfliktu a formuloval základní problémové okruhy: změny
ve fungování městské správy, dopady odvodů na jednotlivé profesní skupiny
obyvatel, způsob nahrazení chybějících kvalifikovaných pracovníků, vliv
válečných událostí na vnitřní život a fungování měst. Svou tezí, že řada
velkoměst byla během války téměř zničena nejen vinou nepřátelských vojsk,
ale často také přičiněním domácích politických elit, pak předznamenal
vyznění značné části referátů.
Série příspěvků věnovaná reakci městské samosprávy a jejích představitelů na změny vyvolané válkou přinesla zamyšlení nad tím, jak byla
města na konflikt připravena a jakými způsoby a jak úspěšně se potýkala
s problémy, při jejichž řešení je limitoval nedostatek pravomocí, financí,
materiálu i pracovních sil. Pozornost se zaměřila především na dvě klíčová
témata – proměny kompetencí a podoby městské správy a zvládání nedostatku. Referující shodně konstatovali, že představitelé měst byli na válečnou
situaci zcela nepřipraveni a s většinou problémů (všeobecný nedostatek,
černý trh, lichva, příliv uprchlíků) nedokázali účinně bojovat. Řízení
města se postupně proměňovalo ve „správu nedostatku“ (Andreas Weigl,
Wien) a život jeho obyvatel se stával čím dál tím nesnesitelnějším (Alfred
Pfoser, Wien). Hlavními příčinami byl podle Jany Konvičné (Praha) vedle
podcenění délky konfliktu také přezíravý postoj centrálních orgánů vůči
žádostem městských samospráv o účinnou pomoc. Živou diskuzi vzbudil
především diametrálně odlišný přístup vídeňské a pražské radnice k řešení
zásobovací krize a jeho možné příčiny.
Totéž téma nahlížené optikou regionálních metropolí mapovaly
faktografické sondy do fungování měst se specifickou politickou a ekonomickou strukturou. Referující nabídli reflexi válečné každodennosti
posádkového města Münster (Sabine Mecking, Duisburg), Hamburku,
průmyslové Ostravy a východočeských Pardubic, na jejichž okraji vyrostla
roku 1915 největší vojenská nemocnice v Evropě (Martina Halířová, Pardubice). Stanislav Knob (Ostrava) nastínil specifické podmínky, v nichž
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válku prožívala Ostrava, jedno z nejdůležitějších center rakousko-uherského
válečného průmyslu. Zvláštní pozornost přitom věnoval vlně pouličních
nepokojů vyvolané nedostatkem potravin a intenzifikací práce v továrnách.
Christoph Strupp (Hamburg) naproti tomu na příkladu dlouho odkládané
reformy hamburské samosprávy upozornil na některé pozitivní dopady
válečných událostí na města.
Dalším diskutovaným tématem byly různé typy zkušeností městského
obyvatelstva s válkou a jeho reakce na zvraty, které s sebou konflikt přinášel.
Ať už se jednalo o mobilizaci, blížící se frontu, evakuaci města a jeho obsazení nepřátelskými jednotkami nebo přechod k mírovému stavu. Dění na frontě totiž bez ohledu na vzdálenost od místa bojů zasáhlo celou populaci
a zejména ve městech vyvolával průběh války a krize v zásobování prudké
změny nálad (Christoph Cornelißen, Frankfurt am Main). Jak na příkladu
Amsterdamu a Antverp demonstrovala Ismee Tames (Amsterdam), počáteční vzrušené očekávání a nadšení z mobilizace bylo společné téměř všem
tehdejším Evropanům bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti. Reakce
na další události byly ovšem značně rozpolcené, a to i v rámci jednotlivých
lokalit, zejména těch etnicky smíšených. Tuto skutečnost ve svém příspěvku
zdůraznili Włodzimierz Borodziej a Maciej Górny (Warszawa), kteří analyzovali emoce obyvatel významných východoevropských měst vyvolané
přibližující se frontou. Ty mohly sahat od paniky přes zvědavé očekávání
až po naději, že obsazení města ukončí chaos a násilí v ulicích. Jiří Vlasák
(Praha) pak tento pohled doplnil o středoevropskou perspektivu, kterou
prezentoval na příkladu osobní kroniky pražského ševce. Diskutováno bylo
také využití etnických menšin a uprchlíků v dobové propagandě a dopady
upsaných válečných půjček na poválečné hospodářství metropolí.
Referáty přednesené v odpoledním bloku mapovaly dopady 1. světové
války na sociodemografickou strukturu populace a její poválečný vývoj.
Vedle samotných ztrát na životech (Christoph Raß, Osnabrück) a jejich
vlivu na genderové složení obyvatelstva a stupňující se sociální napětí
ve městech (Karel Řeháček, Plzeň) byla pozornost věnována především
demografickým procesům, které válka nastartovala, popřípadě dynamizovala. Jan Horský (Praha) v této souvislosti tematizoval kontrolu plodnosti
v Československu a Jörg Vögele (Düsseldorf) sledoval vliv zásobovací krize
na nárůst počtu kojených dětí v německých městech. Faktické dopady války
na přeživší demonstroval na příkladu Krakova Bartosz Ogórek (Kraków),
který zdůraznil, že hladovění, stres a těžká práce natrvalo ovlivnily kondici
válečné generace.
Paralelní sekce byla věnována městské infrastruktuře v širokém slova
smyslu, vodovody a kanalizací počínaje přes obchod a zajištění bezpečnosti
až po veřejný prostor. Jaroslav Jásek (Praha) ve svém referátu zdůraznil
význam kvalitní vodovodní a kanalizační sítě, jejíž zásluhou Prahu během
války nezasáhla žádná epidemie. Činnost pražské policie na konci války
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sledoval David Hubený (Praha), který ve shodě s Václavem Šmidrkalem
(Praha) konstatoval, že v Praze se přechod k mírovému stavu obešel bez
vyhrocených nacionálních konfliktů a explicitního násilí. Mozaiku doplnil
Konrad Meus (Kraków), který analyzoval činnost lvovské obchodní a průmyslové komory a podtrhl její zásluhy o obnovení výroby a obchodních
vztahů přerušených vpádem ruské armády. Diskutována byla především
specifická role násilí v procesu ovládnutí veřejného prostoru a příčiny
jeho rozdílné intenzity v různých evropských městech. Hana Svatošová
(Praha) formulovala v této souvislosti tezi, že kromě kontinuity rakouské
státní správy a samosprávy měly na relativně poklidný průběh konce války
v Praze pozitivní vliv také české politické strany, které díky své připravenosti
veřejný prostor rychle ovládly.
Dopolední blok druhého jednacího dne tematizoval válečný konflikt
jako katalyzátor nacionálních vášní ve východoevropských městech s multietnickým a multináboženským charakterem. Hlavní pozornost se přitom
zaměřila na motivaci násilí vůči menšinám a nové definování loajality
v důsledku válečných zvratů. Victor Dönninghaus (Lüneburg) prezentoval
pogrom na Němce v Moskvě jako příklad účelově rozdmýchané nenávistné
kampaně, jejímž cílem bylo stmelit národnostně heterogenní obyvatelstvo
a odvrátit jeho pozornost od válečných ztrát. Další referující sledovali
vývoj mezietnických vztahů v mnohonárodnostním Lvově a Lodži. Frank
M. Schuster (Łódź) a Łukasz T. Sroka (Kraków) přitom došli ke shodnému
závěru, že válečná zkušenost a zhoršující se vztahy mezi menšinami zprvu
jejich příslušníky vedly k zesíleným projevům loajality vůči panujícímu režimu a později často k přehodnocení dříve zastávaných postojů. V případě
Židů potom přispěly k jejich příklonu k sionismu. Následující diskuze se
zabývala především reakcemi oficiálních orgánů na pogromy a přístupem
městských správ k problému uprchlíků. Jiří Pešek v této souvislosti upozornil na skutečnost, že jejich počty dobový tisk často nadsazoval.
Posledním probíraným tématem konference byly dopady války na intelektuální a kulturní elity měst. Změny v životě pražské právnické obce
a v jejím náhledu na válku sledoval Stanislav Balík (Brno). Na osudy členů
pražských univerzit a vysokých technických škol se v případových studiích
zaměřili Petr Svobodný (Praha) a Milada Sekyrková (Praha). Referující
shodně konstatovali, že všeobecná pauperizace a odvody se nevyhnuly
ani inteligenci a pokles společenské prestiže se dotkl nejen jednotlivců,
ale i samotných vysokých škol. Divadla naopak zažívala během válečných
let zvýšený zájem obecenstva. I jejich role však podléhala změnám. Jak
na příkladu Berlína demonstroval Marek Podlasiak (Toruń), v prvních
měsících války představovala divadla místa kolektivního válečného entu
ziasmu, s rostoucími ztrátami se však čím dál více měnila v útočiště pro
trpící obyvatelstvo, na což reagovala také změnami repertoáru. V diskuzi
zazněla zamyšlení nad strukturálními dopady odchodu mladé inteligence
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na chod měst a dobovými proměnami společenské mentality a veřejného
prostoru. Nastolená otázka, jak ženy vnímaly svou novou roli ve společnosti,
zůstala bez jednoznačné odpovědi.
Dvoudenní konference ukázala, že 1. světová válka změnila od základů nejen politické uspořádání světa, ale také život evropských metropolí
a jejich obyvatel. Z referátů zaměřených na komunální správu jednoznačně
vyplynulo, že politické špičky státu ani armádní velení si na počátku války
nebyly vědomy významu měst pro stabilitu země a její válečné úspěchy.
Městská správa tak navzdory různým strategiím svých představitelů postupně nabývala podoby vnitřní diktatury a neustálé odčerpávání prostředků
ve prospěch armády měnilo život ve městech v boj o přežití. V diskuzi
nastolené otázky zároveň ukázaly, že výzkum válečné každodennosti měst
má potenciál přispět nejen k poznání historie samotných metropolí, ale také
k porozumění proměnám poválečné společnosti jako celku. Konferenční
příspěvky budou publikovány ve sborníku Documenta Pragensia 35.
Martina Maříková
Historizace střední Evropy – Děti, mládež a moderní média
V prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě proběhl dne 12. listopadu 2014 pod patronátem Ústavu historických věd workshop na téma Děti, mládež a moderní média. Akce byla
realizována v rámci projektu OP VK 2.3 „Historizace střední Evropy“ jako
téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání
a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit CZ.1.07/2.3.00/20.0031. Akce byla koncipována
v návaznosti na předchozí workshop z roku 2013, jenž nesl název Děti,
mládež a socialismus, který přinesl podněty do výzkumu doposud málo badatelsky frekventované problematiky mládeže, metod socialistické výchovy,
mimoškolních aktivit i prezentace dětí a mládeže prostřednictvím dobových
médií. O bílém místě české historiografie a pojetí dětství jako badatelské
otázky pohovořil Jiří Knapík ve svém úvodním slově.
Průběh workshopu lze ze zpětného pohledu rozčlenit do několika tematických bloků (dělení příspěvků neodpovídá pořadí, v jakém
na workshopu zazněly). První tematický blok pojednával o vlastním životě dítěte a do značné míry o hmotném a institucionálním světě, který
ho obklopoval a ve kterém vyrůstalo. První příspěvek Hmotná kultura dětí
a mládeže 1948–1968: možnosti výzkumu přednesl Martin Franc s cílem
otevřít problematiku hmotné kultury (např. dětské hračky a hry, dětské
oblečení, vybavení domácností či institucí pro děti) a nastínit možnosti,
které se před badatelem otevírají. Bylo položeno několik základních otázek
týkajících se dobového pojetí dětí a dětství a jeho začlenění do světa dospělých i toho, jak se výše zmíněné hmotné památky mohly a měly podílet
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na výchově nové generace. Na badatelské otázky vytyčené M. Francem,
především zmíněním nově zřizovaných či přetvářených institucí pro děti,
navázal příspěvek Franka Henschla Dětské domovy v ČSSR jako „laboratoř
pro social engineering“, který dětské domovy pojal jako specifickou oblast,
na niž politici, hospodáři a pedagogové nahlíželi jako na vhodnou instituci
umožňující rozdělit děti již v mladém věku na „normální“ a „abnormální“.
S problematikou institucionálního podchycení výchovy dětí souvisel i příspěvek Soni Medveďové Poznámky k vývoji českého a německého mateřského
školství po roce 1945 (s přihlédnutím k dětem tzv. gastarbeiterů v SRN).
Druhý tematický blok pojednával o ideologickém a propagandistickém působení, jemuž byly děti i mládež vystaveny. Doby válečné se dotkl
příspěvek Maríny Zavacké Hrdinské vĺčatá. Oficiálne detské vzory rokov
1939–1944, který pojednával o časopise určeném pro nejmenší čtenáře
a především o dobově propagandisticky zabarveném prezentování pojmu
válečného hrdinství, strážců hranic, reálných hrozeb válek a výchovy k lásce
ke Slovenskému štátu. O době komunismu a kultu Julia Fučíka jako vzoru,
jenž měl být dětmi následován, pohovořil Stefan Zwicker v příspěvku Julius
Fučík jako vzor pro socialistickou mládež. Referent představil jeden z největších socialistických vzorů Československa jednak z hlediska dobového
ideologického diskurzu, jednak s ohledem na fyzicky přetrvávající Fučíkův
odkaz na příkladu maleb či soch. Christiane Brenner příspěvkem Jak mám
žít, jak milovat? Příručky pro dívky a výchova mladých žen v pozdním státním
socialismu otevřela problematiku gender. Prezentování ideálního modelu
pravé socialistické ženy, který byl na stánkách příruček dívkám vštěpován,
představuje jednu z možností jak určit roli (a její proměnu v průběhu let),
která byla ženám v socialismu přisuzována a následně se i odrazila v sociálním zabezpečení samotné ženy, a tedy v sociální problematice vůbec.
Poslední blok se dotýkal televizní a filmové tvorby. Pavel Skopal
vystoupil s příspěvkem Pionýři a socialistická (antimodernita). Česko-sovětská a česko-východoněmecká filmová produkce pro děti v letech 1958–1974,
ve kterém na příkladu pěti filmů z české, sovětské i německé produkce
prezentoval hodnoty dětského socialistického světa a jejich podsouvání
veřejnosti. Obdobnou problematikou se zabýval i příspěvek Petra Bednaříka
Televizní seriály o dětech a mládeži z 80. let. Počet televizních seriálů zvláště
v 80. letech razantně stoupal, což bylo vyvoláno i zvýšenou poptávkou
po tomto druhu zábavy. Další pohled na dětskou problematiku nabízí
dokumentární tvorba socialistického Československa. Ta byla představena
Martinem Štollem na příkladu jednoho z nejznámějších československých
dokumentárních filmů v příspěvku Děti bez lásky – dokumentární filmy
o podobě výchovy před rokem 1989, v němž byly zaznamenány sociologické
až patologické problémy socialismem vychovávané nové generace. 60. léta
jako období vzestupu zájmu o společenská témata související s výchovou
mládeže M. Štoll prezentoval i na dalších dokumentárních dílech doby, a to
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„Pozor na hlavu!“ a „Řekni mi něco o sobě“, která pomocí problematiky
střetu jedince se systémem nabízela jistou možnost upozornit veřejnost
na ožehavá témata ve výchově a zároveň vyhnout se cenzurním zásahům.
Můžeme doufat, že stejně jako workshop, který proběhl v roce 2013,
byl završen vydáním stejnojmenného sborníku, tak i tento workshop bude
ukončen obdobným počinem a snad již brzy se na pultech knihkupců
objeví i sborník s názvem Děti, mládež a moderní média.
Jana Černá
Český historik Jiří Kořalka na konci cesty
Bádání o dlouhém 19. století utrpělo počátkem tohoto roku citelnou
ztrátu, když ve věku nedožitých 84. narozenin zemřel historik PhDr. Jiří
Kořalka, DrSc. (7. 2. 1931 – 30. 1. 2015), který v minulých dekádách patřil
k nejvýraznějším českým historikům a znalcům středoevropských dějin
19. století. Díky heuristické píli a nesmírné autorské plodnosti po sobě
zanechal rozsáhlé a až do letošního roku novými studiemi stále obohacované dílo, které v mnoha ohledech zůstane ještě dlouho trvalou výzvou
pro mladší generace historiků.
Jiří Kořalka pocházel z učitelské rodiny, byl rodákem z moravského
Šternberku, od r. 1938 vyrůstal v Prostějově, kde navštěvoval obecnou
školu a gymnázium, a od roku 1950 pak v Praze, kde studoval na Vysoké
škole politických a hospodářských věd a Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. Roku 1955 nastoupil na nově zřízený Historický ústav Československé akademie věd, po jeho rozpuštění roku 1970 a vytvoření Ústavu
československých a světových dějin pokračoval v novém ústavu, z něhož
však musel v roce 1974 odejít. Od roku 1975 pak pracoval v Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře, kde setrval až do roku 1990. V letech
1990–1995 pak působil na Institutu historie při Technické vědecké akademii v Praze, byl tajemníkem Česko-rakouské komise historiků a členem
dalších vědeckých a mezinárodních grémií a jako už dříve byl zván jako
hostující profesor na univerzity v Německu a Velké Británii (Canterbury,
Bielefeld, Düsseldorf, Dortmund).
Obrovský záběr Kořalkovy bohaté publikační činnosti a hlavní oblasti
jejího tematického zaměření lze tušit z jubilejních sborníků, které vyšly
u příležitosti jeho životních výročí a vždy přinesly také soupis jeho prací
za určité období.1 Na tomto místě proto připomeneme pouze některé
1
Český historik Jiří Kořalka. Tisk k šedesátým narozeninám (* 7. 2. 1931). Připravili Petr
Brátka, Petr Čornej, Miloš Drda, Květa Kořalková a Rudolf Tecl. Tábor 1991; S u p p a n ,
Arnold: Rodem Moravan, národem Čech – von Geburt ein Mährer, der Nation nach ein Tscheche.
In: Kořalka, Jiří: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815–1914. Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in
den böhmischen Ländern. Wien – München 1991, s. 9–17; Česká společnost a etnické skupiny.
Sborník k 65. narozeninám PhDr. Jiřího Kořalky, DrSc. (Lidé města, sv. 11). Praha 1996; Český
historik Jiří Kořalka po deseti letech. Tisk k sedmdesátým narozeninám (* 7. 2. 1931). Připravili Petr

314

K R O N I K A

klíčové výsledky a charakteristické momenty jeho obsáhlého díla. Kořalka na sebe upozornil už jako mladý historik vydáním dvou zásadních
monografií z dějin dělnického hnutí (Vznik socialistického dělnického hnutí
na Liberecku. Liberec 1956; Severočeští socialisté v čele dělnického hnutí českých
a rakouských zemí. Liberec 1963), které v té době bylo velmi žádaným
a podporovaným výzkumným tématem. Kořalka však na rozdíl od mnoha
jiných prací s touto tematikou, které tehdy vznikaly jako na běžícím pásu,
osvědčil přístupy a postupy, které zdobily i všechny jeho následující práce. Analýzu složitých počátků socialistického hnutí na severu Čech opřel
o bezpečnou znalost rozsáhlé pramenné základny a literatury, citlivě posoudil všechny peripetie a zvláštnosti tohoto procesu, který vnímal v širších
hospodářských, sociálních a národnostních středoevropských souvislostech.
Není divu, že tyto jeho prvotiny z dějin dělnického hnutí si navzdory
času a změnám paradigmatu zachovaly i po více než půlstoletí stále svou
platnost. Pro Kořalkovu další badatelskou orientaci byly důležité i tím, že
se v nich musel vyrovnávat se složitou a proměnlivou národnostní situací
v českých zemích i v celé monarchii.
V 60. letech proto Kořalka věnoval značnou pozornost také národnostní problematice, a to jak v její konkrétní podobě – při analýze jedné
z mnoha stránek a podob vypjatého česko-německého národnostního
konfliktu (Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století. Praha 1963) –,
tak v teoretické rovině (Co je národ? Praha 1969). A právě jeho účast
v odborných diskusích o formování moderního národa a nacionalismu
vedených v pohnutých letech 1968–1969, podobně jako jeho zásadní účast
na kolektivních a na svou dobu novátorských vydavatelských počinech
(ABC světových dějin. Praha 1967; Naše živá a mrtvá minulost. Praha 1968;
Půlstoletí v dokumentech 1871–1917. Praha 1972) se v letech nastupující
normalizace staly jednou z příčin jeho pracovních problémů a nakonec
i jeho odchodu z pracoviště v ČSAV do táborského muzea.
V Táboře ve zdejším Muzeu husitského revolučního hnutí získal Kořalka asyl, který byl prospěšný oběma stranám. Zapojil se zde do výstavní,
přednáškové a publikační činnosti, převzal redigování sborníku Husitský
Tábor, který pozvedl na mezinárodní úroveň,2 a zasloužil se o pořádání vědeckých konferencí, které účastí vynikajících odborníků a vysokou úrovní jednání
předčily podobná regionální sympozia a staly se vyhlášenými vědeckými
Brátka, Květa Kořalková a Jiří Malíř. Tábor 2001; Nacionalismus, společnost a kultura ve střední
Evropě 19. a 20. století. Pocta Jiřímu Kořalkovi k 75. narozeninám. Nationalismus, Gesellschaft und
Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift für Jiří Kořalka zum 75. Geburtstag.
Vydali / herausgegeben von Jiří Pokorný, Luboš Velek, Alice Velková. Praha 2007; Český
historik Jiří Kořalka po dvaceti letech. Tisk k osmdesátým narozeninám (* 7. 2. 1931). Připravili
Alena Daňková, Bedřich Kocman, Václav Petrbok, Jan Randák a Jakub Smrčka. Pelhřimov
– Tábor 2011.
2
O l š á k o v á , Doubravka – V y b í r a l , Zdeněk (eds.): Husitský Tábor a jeho
postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století. Tábor 2004, s. 327–495.
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setkáními. Jak oceňují pamětníci, Kořalka a spolu s ním i František Šmahel,
který od r. 1980 působil rovněž v táborském muzeu, „proklestil táborskému
muzeu cestu do Evropy“.3 Jako historik 19. století přitom s úspěchem šířil
koncept studia husitské tradice v širokém mezinárodním kontextu a tento
„druhý život husitství“ sám úspěšně badatelsky naplňoval. Kromě obětavé
organizátorské a redakční práce při přípravách táborských husitologických
sympozií i sborníku Husitský Tábor se ponořil do výzkumu dějin Tábora
v 19. a 20. století, zejména jeho národnostního a sociálního složení. Jeho
četné přípravné studie, které byly průpravou pro pokračování dvousvazkových Dějin Tábora vydaných na přelomu 80. a 90. let Františkem Šmahelem,4
však nakonec ve vydání dějin města dovedených až do moderní doby nevyústily,5 i když Kořalka studie k dějinám Tábora v 19. století a „druhému
životu“ husitství průběžně připravoval až do posledních dnů svého života.6
Pro Kořalkův přístup k historické látce bylo příznačné, že i zdánlivě
pouze regionální témata vždy dostával do širších mezinárodních souvislostí
a přitom je zkoumal v návaznosti na nejnovější badatelské trendy a v komparaci s obdobnými jevy jinde v Evropě. Když např. analyzoval sociální
strukturu obyvatel Tábora a genezi moderního měšťanstva (Bürgertum)
v tomto městě, zapojil tyto svoje výzkumy do probíhajícího mezinárodního
diskursu o formování moderního měšťanstva (Bürgertumforschung) a obohatil přitom tyto komparativní výzkumy o tezi, že v případě českých zemí
je třeba kromě kategorie „Bildungsbürgertum“ uvažovat také o kategorii
„Bildungskleinbürgertum“.7 Vnášel tak do probíhajících diskusí o genezi
moderního měšťanstva a jeho charakteru v jednotlivých evropských regionech zcela nové aspekty, které upozorňovaly na specifika vývoje měšťanstva
v habsburské monarchii.
V této souvislosti je třeba upozornit na to, že Kořalka byl jazykově
mimořádně dobře vybaven a že dlouhodobě i v dobách normalizace a ztíženého přístupu k odborné literatuře nejen sledoval nejnovější literaturu
a systematicky o ní referoval, ale své studie i recenze o české historické
produkci také často publikoval v rakouských, německých, amerických,
3
D r d a , Miloš – T e c l , Rudolf: Jiří Kořalka a táborské muzeum. In: Český historik
Jiří Kořalka. Tisk k šedesátým narozeninám (* 7. 2. 1931). Připravili Petr Brátka, Petr Čornej,
Miloš Drda, Květa Kořalková a Rudolf Tecl. Tábor 1991, s. 3.
4
Š m a h e l , František a kol.: Dějiny Tábora. Díl 1. Sv. 1. (do roku 1421.), sv. 2.
(1422–1452). České Budějovice 1988, 1990.
5
Popularizační publikace A u g u s t a , Pavel – K l í n k o v á , Hana (eds.):
Kniha o městě Tábor. Praha 2001, nemohla vědecké zpracování dějin města nahradit.
6
K o ř a l k a , Jiří: Jan Hus a husité v německo-českých vztazích 19. století. Husitský Tábor
18, 2013, s. 69–100; t ý ž : Adolf Gustav Jeřička a věrná stráž u Husova kamene v Kostnici.
Táborský archiv 16, 2014, s. 135–155; t ý ž : Jan Hus – posila Čechů v cizině. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 53/1, 2014, s. 43–46.
7
K o ř a l k a , Jiří: Tschechische Bildungsbürger und Bildungskleinbürger um 1900 (am
Beispiel der südböhmischen Stadt Tabor). In: Stekl, Hannes – Urbanitsch, Peter – Bruckmüller,
Ernst – Heiss, Hans (eds.): „Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit“. Bürgertum in
der Habsburgermonarchie 2. Wien – Köln – Weimar 1992, s. 211–221.
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francouzských, britských, italských, polských, maďarských, jugoslávských
a dalších zahraničních časopisech (Österreichische Osthefte; Anzeiger
der philosophisch-historischen Klasse der Österreichische Akademie der
Wissenschaften; Archiv für Sozialgeschichte; Austrian History Yearbook; La
presse ouvriere; Austriaca; Journal of Contemporary History; The Slavonic
and East European Review; Prispevku za zgodovono delavskega gibanja;
Világtörténet ad.) a později od konce 80. let byl zván k zahraničním výzkumným projektům i k vědeckým sympoziím a přednáškám v zahraničí.
Patřil k nemnoha českým účastníkům bielefeldského projektu o „Bürgertumforschung“, pro který vypracoval přehled dosavadního bádání o „Bürgertum“ v českých zemích,8 a významně se autorsky podílel na několika
svazcích rakouských edičních projektů Bürgertum in der Habsburgermonarchie a Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Dlouhá léta mnoha biografickými hesly přispíval do čtyř svazků Österreichisches Biographisches Lexikon.
Jen v letech 1953–1990 ze 162 jeho původních vědeckých prací vyšlo 75
titulů v devíti cizích jazycích v cizině a jen za toto období publikoval více
než 500 recenzí v domácích i zahraničních časopisech.
O tom, že byl Kořalka mimořádným znalcem středoevropských dějin,
svědčí mimo jiné skutečnost, že byl přizván jako jeden z hlavních autorů
ke zpracování 2. svazku VI. dílu Die Habsburgermonarchie 1848–1918 nazvaného Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen.
Přispěl do něj obsáhlou studií Deutschland und die Habsburgermonarchie
1848–1918, která by svým rozsahem vydala na samostatnou knižní publikaci.9 Již samotná volba Jiřího Kořalky za autora ústřední studie o vztazích
mezi Německem a habsburskou monarchií svědčila o značném uznání
jeho odborných schopností. Kořalka se rakouským editorům odvděčil
brilantním výkladem vývoje diplomatických, mocenských a politických
vztahů mezi dvěma středoevropskými mocnostmi. Přestože tato stěžejní
studie ušla pozornosti české historické obce, představuje významný počin
na poli u nás málo pěstovaných dějin diplomacie a zahraničněpolitických
vztahů 19. století a v české historiografii patří k tomu nejlepšímu, co o této
problematice bylo u nás napsáno.10
Ovšem vyvrcholením jeho vědecké a publikační činnosti se staly dvě
obsáhlé a impozantní monografie, které vyšly jak v češtině, tak v zahraničí
8
K o ř a l k a , Jiří: Die tschechische Bürgertumsforschung. Universität Bielefeld, Sonderforschungsbereich 177. Sozialgeschichte des neuzeitlichen Bürgertums – Deutschland
im internationalen Vergleich (SFB – Arbeitspapier 5). Bielefeld 1989.
9
K o ř a l k a , Jiří: Deutschland und die Habsburgermonarchie 1848–1918. In: Die
Habsburgermonarchie 1848–1918. Band 6/2. Die Habsburgermonarchie im System der
internationalen Beziehungen. Hg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch. Wien 1993,
s. 1–158.
10
Podobně zůstala nedoceněna jeho studie Die Tschechen. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band 3/1. Die Völker des Reiches. Hg. von Adam Wandruschka und Peter
Urbanitsch. Wien 1980, s. 489–521, kterou připravil společně s R. J. Cramptonem, aniž pak
bylo uvedeno Kořalkovo spoluautorství.
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v němčině a které se zařadily mezi nejlepší počiny české historiografie
k 19. století v posledních desetiletích. Kdyby Jiří Kořalka napsal jen tyto
knižní publikace, zapsal by se nesmazatelně do dějin bádání o střední Evropě
v 19. století. První z nich vyšla pod názvem Tschechen im Habsburgerreich und
in Europa 1815–1914. Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen
Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen Ländern roku
1991. Byla komponována na základě autorových dřívějších studií a dosáhla
v zahraničí vřelého přijetí. Kořalka v ní totiž uměl zahraničnímu publiku
představit vzestup českého národa v „dlouhém“ 19. století v jeho nezjednodušené podobě a složitosti a v širších souvislostech habsburské monarchie
i střední Evropy. Kořalkovi se zde podařilo oprostit výklad od v českém
dějepisectví tradičně rozšířeného sebestředného pojetí českých národních
dějin v 19. století, které byly zároveň často prezentovány jako dějiny ubližovaného a utlačovaného národa. Za pomoci analytických a komparativních
metodických postupů a znalosti složitých celorakouských i celoněmeckých
poměrů podal nezjednodušený obraz geneze moderní české společnosti jako
v podstatě velmi úspěšného rozvoje jedné národní pospolitosti. Podařilo
se mu to zejména proto, že v této své práci nazíral český národní vývoj
prizmatem podnětných metodických inovací. Kořalkovi patří primát v tom,
že tematizoval alternativní národotvorné trendy, které v českých zemích
v 19. století konkurovaly české jazykově-etnické národotvorné tendenci.
Stejně tak artikuloval různé dimenze a roviny vztahu většina–menšina
v poměru mezi českým a německým obyvatelstvem. Kořalka si jako jeden
z mála českých historiků systematicky a dlouhodobě všímal také vývoje
německého obyvatelstva v českých zemích a paralelnosti a prolínání vývoje
české společnosti s německým prostředím. Celkový kontext těchto česko-německých vztahů nezůstal v jeho pojetí omezen jen na české země, ale byl
jím vědomě rozšiřován nejen na habsburskou monarchii, ale též na německé
státy, resp. Německou říši. Zdůraznění tohoto středoevropského kontextu
českého národního vývoje mu nezabránilo vidět vnitřní diferencovanost
české národní společnosti a ve výkladu ctít její regionální zvláštnosti a dát
obrazu českého národního vývoje v 19. století reálnější kontury a také přispět
„českým“ dílem do evropských diskusí o některých obecných problémech
dějin 19. století. Pro celkový charakter Kořalkova historického díla a jeho
ohlas v odborné veřejnosti je příznačné, že české vydání uvedené Kořalkovy práce vyšlo pod názvem Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914
s podtitulem Sociálněhistorické vytváření novodobého národa a národnostní otázka
v českých zemích (Praha 1996) teprve pět let po německém vydání. Až úspěch
německého vydání knihy v cizině vedl k jejímu vydání českému. Na rozdíl
od většiny obdobných případů paralelních českých a jinojazyčných vydání
však česká jazyková verze musela být vlastně teprve dodatečně vytvořena,
protože původní německá práce byla psána pro zahraničí. Českým vydáním
se širšímu okruhu českých čtenářů, odkázaných tehdy většinou jen na čes-
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ky psanou literaturu, dostala do rukou kniha, která mohla zprostředkovat
některé Kořalkovy nové netradiční pohledy na otázky českých dějin 19.
století, které autor ve svých cizojazyčných pracích razil už dříve. Opožděné české vydání této práce tak umožňuje ve větším rozsahu reflektovat,
nakolik Kořalkou prosazované pohledy na českou společnost v 19. století
předbíhaly ostatní českou historiografii, která se ve svém celku v mnohém
ohledu teprve postupně dopracovávala k otázkám a postupům, které nastolil
Kořalka ve svých cizojazyčných studiích už dříve.
Dalším zásadním publikačním počinem shrnujícím dlouholetý primární výzkum a oceněným doma i v zahraničí se stala jeho biografie František
Palacký (1798–1876). Životopis (Praha 1998), která o několik let později
vyšla v přepracované verzi také německy: František Palacký (1798–1876):
der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat (Wien 2007).
V Kořalkově podání jde o velmi podrobný výklad života Palackého zejména jako organizátora vědeckého a národního života, jako politika i jako
manžela, otce a vůbec člověka žijícího každodenními starostmi. I když
Kořalka vědomě ponechal stranou Palackého jako historika a myslitele
a nepouštěl se do podrobné analýzy jeho názorů a jejich filozofických,
ideových a ideologických souvislostí, neopomněl uvést všechny základní
údaje o jeho vědeckém díle i o jeho názorových stanoviscích a připomenout
všechny důležité okolnosti jejich vzniku a jejich dopadu. Podal tak zatím
nejúplnější biografii tohoto velikána 19. století, která pojednala i dosud
opomíjené stránky jeho života a rozšířila naše vědomosti o Palackém, např.
o jeho rozsáhlých stycích se zahraničím a o překvapivě dobré znalosti jeho
děl v tehdejších evropských zemích. Kořalka v tomto svém díle shromáždil obrovskou faktografii o Palackém, kterou opřel o maximálně širokou
pramennou základnu včetně dosud nevyužitých materiálů ze zahraničních
archivů i o bezpečné zvládnutí nespočetné sekundární literatury, a uměl
ji přetavit do hutného, avšak čtivého celku. Podařilo se mu to hlavně díky
pečlivé interpretaci a věcnému, jazykově střídmému výkladu, v němž mají
místo jen ověřená fakta. Kořalkova práce o Palackém se tak stala a na dlouhá
léta zůstane fundamentálním dílem nejen pro další studium této osobnosti,
ale vůbec pro bádání o českých dějinách 19. století, k němuž se budou jako
k základnímu východisku vracet další a další generace historiků.
Obraz Kořalkových zásluh o historiografii by nebyl úplný, kdybychom
nepřipomněli, že Kořalka spolupracoval také s Časopisem Matice moravské11
a že jeho odborná badatelská činnost se kromě spolupráce se zahraničními
historiky, svou intenzitou a rozsahem opravdu mimořádné, vyznačovala
také velmi otevřeným a přátelským vztahem k příslušníkům mladších
generací historiků, kteří v něm našli kolegu, jenž je inspiroval a oslovoval
11
Naposled srov. K o ř a l k a , Jiří: Význam protokolů rakouských ministerských rad
a konferencí z let 1848–1867 pro dějiny Moravy a celé Koruny české. ČMM 124, 2005, s. 107–117.
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svými obrovskými znalostmi a pracovním zaujetím, ale také nepovýšeným
kolegiálním chováním a vždy dobrou náladou. Jeho odchod tak je pro
bádání o dlouhém 19. století obrovskou ztrátou, o to citelnější, že ho už
dříve předešli jeho souputníci v bádání o 19. století – nezapomenutelní
Otto Urban a Jan Havránek. Čest jeho i jejich památce.
Jiří Malíř
Prof. PhDr. Josef Kolejka, DrSc. (7. 3. 1924 – 9. 2. 2015)
V loňském roce otiskl Časopis Matice moravské medailon k devadesátým narozeninám významného českého historika prof. PhDr. Josefa
Kolejky, DrSc., emeritního profesora Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Devadesátiny profesora Josefa Kolejky. ČMM 113, 2014, č. 1,
s. 236–239). Medailon prezentoval Josefa Kolejku jako jednoho z nejtalentovanějších žáků zakladatele brněnské historické slavistiky profesora
Josefa Macůrka. Kolejka představoval v 60.–80. letech 20. století bezesporu
jednu z intelektuálně nejvýraznějších a nejpracovitějších osobností brněnské historické vědy. Jeho hlavní specializací bylo studium idejí, konkrétně
působení ideje slovanské vzájemnosti v moderní době a také rozličných
náhledů na vývoj a způsob řešení národnostní otázky v prostoru střední,
východní a jihovýchodní Evropy v 19. a 20. století. Zřejmě nejlepším,
resp. nejvíce oceňovaným dílem J. Kolejky byla jeho monografie Národy
habsburské monarchie v revoluci 1848–1849 (Praha 1989). Kolejka však
vědecky bádal ještě řadu let po svém odchodu do důchodu. V 90. letech,
než mu psaní znemožnila nepříjemná nemoc, opublikoval například sérii
faktograficky velice cenných studií o vývoji českých středních škol na Moravě a ve Slezsku v průběhu 19. století.
Počátkem února letošního roku přišla smutná zpráva, že profesor Josef
Kolejka ve věku nedožitých 91 let zemřel. Poslední rozloučení s ním se
uskutečnilo v brněnském krematoriu 17. února 2015. Po Josefu Kolejkovi
zůstalo rozsáhlé celoživotní dílo (mj. 12 monografií a přes tři sta odborných
studií a článků), které je podchyceno v několika bibliografických soupisech:
– Bibliografie prací Josefa Kolejky (1950–1984). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická – C 31, 1984, s. 12–24.
– Bibliografie prací Josefa Kolejky za léta 1985–1998. In: Historik Josef
Kolejka. Ed. Ivan Dorovský. Brno 2004, s. 109–110.
– Kolejka Josef. In: Lexikon současných historiků. Praha 1999,
s. 143–144.
Všichni, kdo profesora Josefa Kolejku znali, na něj budou ještě dlouho
vzpomínat.
Ladislav Hladký
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Rozloučení s historikem (Karel Sommer 18. 10. 1929 – 8. 2. 2015)
Setkali jsme se s ním naposled v obřadní síni olomouckého krematoria v pondělí 16. února 2015, abychom si v té nedlouhé chvíli promítli
před svým vnitřním zrakem jeho život a připomněli si alespoň něco z jeho
díla. Zněla nám k tomu velmi příhodně z úst starosty jeho rodné obce
citace vlastních slov zesnulého: „Historik musí pečlivě a selektivně zvažovat,
zda událost či příběh je historicky závažný a měl by se v historickém kontextu
vyzvednout či má sloužit pouze k dokreslení stěžejní historické tematiky. Sám
čtenář musí posoudit, na které místo v tom pomyslném historickém žebříčku si
tuto informaci zařadí.“
Karel Sommer se narodil v Malém Hradisku na Drahanské vysočině
v rodině domáckého krejčího. Výdělky z práce však byly tak malé, že
Karlovi rodiče se svým jediným potomkem bydleli až do začátku druhé
světové války u babičky z matčiny strany. Syn studoval v letech 1941–1949
s výborným prospěchem prostějovské reálné gymnázium. Ještě v době jeho
středoškolských studií se rodina orientovala sociálně demokraticky, Karel
však začal už jako gymnazista pracovat ve Svazu české mládeže a po likvidaci sociální demokracie v roce 1948 automaticky přijal legitimaci KSČ.
Po maturitě se přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, kde v r. 1953 absolvoval obory dějepis – zeměpis. V témže roce
se oženil s učitelkou Helenou Matulovou, o rok později se jim narodil syn
Ivo. On sám byl tehdy nejen aktivním svazákem i komunistou, ale také perspektivním absolventem olomoucké univerzity, neboť hned po absolutoriu
byl povolán na místo asistenta katedry marxismu-leninismu na její lékařské
fakultě. Tam se jako vysokoškolský učitel zaměřil na dějiny KSČ a mezinárodního dělnického hnutí, jako historik tíhl od počátku k regionálním
dějinám. Z tohoto směřování vytanulo i téma jeho kandidátské práce Z bojů
dělnické třídy a KSČ na Prostějovsku v letech 1927–1929, obhájené v r. 1964;
o dva roky později se Karel Sommer stal docentem pro obor dějiny dělnického hnutí. V jeho bibliografii zároveň rostl počet titulů s regionální
tematikou, z nichž za nejvýznamnější můžeme pokládat dvě monografie
o Prostějovu. V materiálech k habilitačnímu řízení najdeme svědectví o tom,
jak historik Sommer uvažoval a jak přistupoval ke zvolené látce. Profesor
Ladislav Hosák chválil ve svém posudku autorovu heuristickou práci a jeho
uvážlivá i kritická stanoviska ke zpracovávaným událostem. Z jiného úhlu
však hleděl na Sommerovy badatelské výsledky tehdejší hlavní mluvčí
marxistického dějepisectví nové doby Václav Peša. Vadila mu jejich velká
kritičnost a poukazoval na to, že se Sommer zaměřuje jen na negativní
stránky dějin dělnického hnutí a KSČ a vidí jen jejich nedostatky.
Přišel konec šedesátých let se všemi dramaty i jejich důsledky, které
následovaly. Karel Sommer se v roce 1968 otevřeně vyjadřoval k nastoleným společenským problémům, stýkal se s jinými reformními komunisty,
což stačilo, aby se v roce 1970 ocitl mezi vyloučenými členy KSČ a vzá-
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pětí mezi bývalými zaměstnanci Univerzity Palackého. Jeho monografie
o dějinách oděvního průmyslu na Prostějovsku, jejímž spoluautorem byl
rovněž normalizací zavržený Emil Gímeš, byla zabavena a svázána do balíků uložena k „věčnému spánku“ do skladu podniku, o němž pojednávala.
Jen několik exemplářů se podařilo rozdat přátelům a spolupracovníkům.
Na jejího autora se však přece aspoň trošku usmálo štěstí. V roce
1968 totiž navázal spolupráci se Slezským ústavem ČSAV v Opavě za účelem zpracovávání dějin průmyslových oblastí a tato skutečnost umožnila
jeho řediteli Otakaru Káňovi zaměstnat Sommera zpočátku fiktivně jako
technicko-ekonomického pracovníka ústavu. Nový kolega, zejména díky
své velké píli, se pak postupně stal řádným a velmi platným členem vědeckého kolektivu. Bylo dobře, že nemusel trávit všechny pracovní dny
v ústavu (k nim patřily i noci ve spacáku na palandě za závěsem vedle
jeho kancelářské židle) a mohl se vracet tak brzy, jak jen to bylo možné,
do Olomouce, jak za svou rodinou, tak do badatelny olomoucké pobočky
zemského archivu, a rovněž do Malého Hradiska. Jeho odborná práce tím
nijak netrpěla, z této doby pochází mnoho studií a článků, zabývajících se
různými průmyslovými odvětvími po roce 1945.
Listopad 1989 otevřel především možnost práce na nových, dosud
tabuizovaných tématech, s využitím všech dosud nedostupných informačních zdrojů. Produktem této badatelské i autorské svobody se stala
v případě Karla Sommera především objevná studie UNRRA a Československo, stranou pozornosti nelze nechat ani text s názvem Sovětská válečná kořist a Československo. Hned vedle těchto „velkých“ námětů ovšem
stály „malé“ dějiny, přičemž na prvním místě muselo figurovat Malé Hradisko se svým okolím. V roce 1997 vyšlo nové a doplněné vydání knihy
Z letopisů Malého Hradiska, ačkoliv se nezdálo, že by to bylo po vydání
dvou předchozích monografií o obci nutné. V ní stojí za přečtení už
úvodní Slovo ke čtenáři, které napsal starosta František Grulich. Zdůvodnil v něm nejen vydání díla, ale shrnul i historii problémů, které provázely vydávání Sommerových prací o Hradisku v předlistopadové době,
kdy souhlas k vydání publikace Z minulosti Malého Hradiska, napsané
už v r. 1979, dala komise regionálních dějin při Domě politické výchovy
v Prostějově teprve v r. 1987. Grulich o tom píše: „Některé pasáže bylo
nezbytné z textu vyškrtnout, protože všemocná komise by nedala souhlas
k vydání. Velké komplikace nastaly s vydáním monografie Z nejnovějších
dějin obce Malé Hradisko 1945–1988. Máme na obecním úřadě rukopis této
práce, do kterého členové regionální komise OV KSČ v Prostějově vpisovali
své ‚učené‘ poznámky. Například: ‚Předělat, zdůraznit vedoucí úlohu KSČ! Co
se tím chtělo říci? To jsou obyčejné žvásty (nesmysly).‘ Proto v této monografii
se místy objevuje terminologie poplatná komunistické ideologii, i když autor
riskoval (podporu nacházel v tehdejším předsedovi MNV Josefu Rusovi) a bez
vědomí regionální komise OV KSČ do konečného textu zařadil formulace,
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které byly pro normalizační režim naprosto nepřípustné.“ Je zásluhou Josefa
Rusa, že kniha vyšla, neboť tlaku regionální komise neustoupil.
O Sommerovy publikace byl nemalý zájem, některé byly zcela rozebrány a odbornou kritikou velmi příznivě hodnoceny. Nelze přitom pominout
skutečnost, že obci vždy odpadly náklady na honorář, neboť autor psal
práce o své rodné obci zcela bez nároků na odměnu.
Jinak tento výrazný historik pokračoval ve své vědecké práci ve Slezském ústavu, který byl záhy spojen v jeden celek s opavským Slezským zemským muzeem. Vykonával funkci člena i předsedy vědecké rady, vedoucího
badatelských oddělení (nakonec oddělení dějin Slezska), pracoval v redakci
Slezského sborníku. Až do svého definitivního odchodu na odpočinek
v roce 2003 zůstával oblíbeným účastníkem mimopracovních společenských
setkání i laskavým a družným přítelem všech, kteří o jeho kamarádství stáli.
Jako důchodce se pak mohl naplno věnovat nejen regionální historii, ale
také svým libůstkám sadařským, sportovním, čtenářským a především svým
včeličkám. V březnu 2008 se mu Malé Hradisko odměnilo u příležitosti
oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci udělením Ocenění za šíření
dobrého jména obce. V té době ho však už sužovaly zdravotní problémy,
trápily jej klouby i jiné neduhy, ale historické bádání, sledování sportu
i dění v přírodě mu pomáhaly překonávat tyto strasti.
Pro všechny bývalé kolegy a lidi z jeho blízkého i vzdálenějšího okolí
byl jeho náhlý odchod z tohoto světa ve šternberské nemocnici překvapivě
smutnou zprávou.
Bibliografii Sommerova díla přinese připravované Supplementum 3
Biografického slovníku Slezska a severní Moravy.
Jitka Balatková – Nina Pavelčíková
Władysław Bartoszewski (19. února 1922 – 24. dubna 2015)
„Pokládám se za člověka konzervativně-liberálního, který velký význam přikládá toleranci,“ řekl o sobě v roce 2001 tehdejší polský ministr zahraničních
věcí Władysław Bartoszewski.1 Ač se tyto charakteristicky na první pohled
vylučují, přesto dobře vystihují osobnost tohoto významného polského politika, ale také historika a spisovatele. A zároveň naznačují, že člověk s tímto
přístupem musel mít v životě nejen mnoho obdivovatelů, ale také kritiků.
Władysław Bartoszewski patřil ke generaci, do jejíhož života zásadně zasáhla
druhá světová válka. Konflikt, který zničujícím způsobem zpustošil Polsko
a Polákům způsobil ze všech národů procentuálně největší ztráty, často zanechal
na zasažené generaci jizvu v podobě černobílého vidění. Bartoszewski byl

1
B a r t o s z e w s k i , Władysław: Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane
przemówienia i wywiady styczeń – lipiec 2001 r. Warszawa 2001, s. 24.
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však příkladem toho, že i přes prožitá příkoří může člověk zůstat tolerantní,
otevřený dialogu a smíření a zároveň být polským vlastencem.
Władysław Bartoszewski se narodil ve Varšavě, kde také na gymnáziu
složil v roce 1939 maturitní zkoušku. Další studium na univerzitě zhatila
válka. V roce 1940 se stal obětí masového zátahu německých okupantů
ve varšavské čtvrti Żoliborz. Pobyt v koncentračním táboře Osvětim nebyl
naštěstí dlouhý, v květnu 1941 byl Bartoszewski propuštěn, a to pravděpodobně po intervenci Polského červeného kříže, kde před uvězněním
působil. Zapojil se do domácího odboje, pro nějž zpracoval relaci o svých
zážitcích v Osvětimi. Zásadní životní zkušeností se pro Bartoszewského
staly aktivity v Żegotě – Radě pomoci Židům, která se v rámci polského
prolondýnského podzemí snažila pomáhat nacisty pronásledovaným Židům.
I když pochopitelně nemohla zabránit jejich masovému vyvražďování, její
zásluhy na záchraně byť jen zlomku polských Židů jsou nepopiratelné.
Další zásadní životní zkušeností se pro Bartoszewského stalo varšavské
povstání. Působil v informačně-propagační skupině, kde mohl dobře uplatnit své spisovatelské schopnosti. Šíření informací, dokumentace událostí
a udržování morálky patřilo k zásadním úkolům Bartoszewského a jeho
spolupracovníků. Že jejich úsilí nebrali na lehkou váhu ani povstalečtí
velitelé, kteří si dobře uvědomovali význam propagandy, svědčí vyznamenání, která Bartoszewski tehdy obdržel spolu s povýšením do hodnosti
podporučíka. Po porážce povstání pokračoval v činnosti v rámci zbytků
podzemní armády (Armia Krajowa) a po jejím rozpuštění se angažoval
v nástupnické organizaci Nie. Příjezd bývalého exilového premiéra Stanisława Mikołajczyka do Polska a jeho zapojení do vlády jinak ovládané
komunisty vzbudily u Bartoszewského naděje, že by Polsko přece jen
mohlo zůstat demokratickou zemí. Vystoupil z ilegality a začal spolupracovat s Mikołajczykovými lidovci. Realita se ovšem ukázala být mnohem
složitější. Polští komunisté, podporovaní Sověty, zneužívali bezpečnostních
složek k upevnění své moci a likvidaci opozice. Bartoszewski se stal obětí
stalinistických represí, které zároveň přerušily i jeho studium polonistiky
na Varšavské univerzitě. Dokončit je mohl až po roce 1956; dva roky předtím opustil kvůli špatnému zdraví brány vězení. V roce 1955 ho Nejvyšší
vojenský soud uznal za neprávem odsouzeného.
Ač období uvolnění po roce 1956 netrvalo dlouho a první tajemník
Polské sjednocené dělnické strany Władysław Gomułka postupně „utahoval
šrouby“, využil je Bartoszewski k čilé publicistické činnosti. Spolupracoval s mnoha časopisy doma i v zahraničí, kde budoval kontakty zejména
s německými, rakouskými a židovskými intelektuály. Jménem organizace
Żegota převzal v roce 1963 ocenění Spravedlivý mezi národy, sám je obdržel o tři roky později.
Zřejmě v tomto období můžeme vidět začátek jeho snah o usmíření
mezi Poláky a Němci a Poláky a Židy. Zkušenost z války, účast při orga-
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nizování pomoci Židům, zážitek stalinistických represí spolu s tolerancí
a ochotou k dialogu k tomu dávaly Bartoszewskému dobré předpoklady.
V Polsku však chyběly vhodné podmínky. Nepokoje v březnu 1968 byly
v podstatě předehrou k těm v prosinci 1970, které nakonec způsobily Gomułkův pád. Bartoszewski se postupně zapojil do opozičních aktivit a jeho
angažmá vrcholilo v době založení odborového svazu Solidarita. Není divu,
že se po vyhlášení výjimečného stavu v roce 1981 ocitl na seznamu osob
určených k internaci. Po propuštění odešel do západního Německa, kde
našel útočiště jako hostující profesor na tamních univerzitách.
Po pádu komunismu v Polsku se Bartoszewski stal nejprve na pět let
velvyslancem v Rakousku. V letech 1995 a 2000–2001 zastával v polské
vládě post ministra zahraničních věcí, v letech 1997–2001 byl senátorem
a angažoval se v mnoha organizacích majících za cíl porozumění mezi
národy. Jeho tolerantní přístup a snahy o usmíření mezi Poláky a Němci
a Poláky a Židy (byť se sám aktivně podílel na záchraně Židů, neváhal
poprosit o odpuštění za příkoří, kterého se Poláci na Židech dopustili
za války – např. v Jedwabném) se v některých politických kruzích setkávaly
s nesouhlasem a Bartoszewski se v posledních letech dostával do názorového konfliktu zejména s bratry Kaczyńskými. Až do konce života zůstával
politicky aktivním. Ve vládě Donalda Tuska a poté Ewy Kopaczové působil
jako zmocněnec premiéra pro dialog s Německem a Izraelem.
Bartoszewski po sobě zanechal hlubokou a přitom pozitivní stopu
v polsko-německém a polsko-židovském dialogu – bez nadsázky stopu
šlechtice ducha. Jeho myšlenky a názory s námi však zůstanou i nadále
a budou inspirací i pro další generace historiků.
Jiří Friedl
Osmdesáté výročí narození prof. PhDr. Lumíra Dokoupila, CSc.
Dne 25. srpna 2015 oslaví v plném pracovním nasazení osmdesáté
narozeniny prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., známý historik a významný
historický demograf, vynikající pedagog, čelný představitel katedry dějepisu
na bývalé Pedagogické fakultě v Ostravě, která se transformovala do podoby katedry historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Rejstřík zájmů oslavence je bohatý, zahrnuje profilujícím způsobem oblast
historické demografie, vedle regionálních dějin, dějin historiografie také
metodiku dějepisu.
Oslavenec se narodil v Ostravě-Hrabové rodičům Jaroslavu a Ludmile
Dokoupilovým. Rod Dokoupilů byl zakořeněn na Drahanské vysočině, kde
jeho předkové žili po generace jako drobní rolníci. Až jeho otce, vyučeného
stolaře, přilákalo průmyslové Ostravsko, kde změnil profesi a stal se hutním
dělníkem. Usadil se v tehdejší vesnici Hrabůvce, která je dnes součástí Ostravy
jako jedna z jejích městských čtvrtí. Zde se oženil s Ludmilou Benešovou,
jejíž rod byl spjat s podhůřím Beskyd, s vesnicemi někdejšího slezského
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frýdeckého panství. Jakoby rodinné peripetie jeho rodičů předznamenaly
pozdější hlavní badatelské téma jubilanta – konstituování ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace, její dynamický demografický růst, jehož
podstatnými zdroji se stali přistěhovalci z vesnického prostředí blízkých
i vzdálených moravských a slezských lokalit.
Představa mladého Dokoupila o povolání nejoptimálněji souzněla
s profesí pedagoga, proto v letech 1950–1954 studoval na pedagogickém
gymnáziu v Ostravě a pak navázal absolvováním Fakulty společenských
věd Vysoké školy pedagogické v Olomouci (1954–1958), kde se zaměřil
na obory český jazyk – dějepis. Během vysokoškolských studií se jeho zájem soustředil zejména na historii, což se promítlo v tom, že si ho profesor
Ladislav Hosák vybral jako studentskou vědeckou sílu pro práci v Ústavu
historické vlastivědy, který inicioval. Pod jeho vedením se začínající historik
soustředil na dějiny 15.–16. století a z této tematiky také publikoval první
práce. Významná Hosákova osobnost dala mladému historikovi kvalitní
průpravu v oblasti heuristiky a současně ho orientovala na regionální dějiny.
Nástup do praxe byl spjat s čtyřletým působením jako středoškolského učitele ve slezském (prajském) Hlučíně. Odtud si ho „stáhnul“
tehdy docent Milan Myška, který formoval svůj pracovní tým na katedře
dějepisu Pedagogického institutu v Ostravě. Ve stejné době byl také
přijat do externí vědecké aspirantury na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde se jeho školitelem stal opět profesor Ladislav
Hosák. Aspiranturu dokončil v roce 1966 obhajobou kandidátské disertace,
jejíž zaměření svědčilo o zásadní změně badatelské orientace. Již nikoliv
pozdní středověk, respektive raný novověk, ale přesun zejména na dějiny
19. století. Tato pro další vědecké peripetie jubilanta zcela určující proměna úzce souvisela s precizní a promyšlenou koncepcí výzkumné práce
Milana Myšky, který chtěl z pracovníků katedry dějepisu vybudovat tým
orientovaný na novou a progresivní problematiku vytváření průmyslových
oblastí. Daná oblast badatelské práce byla zařazena do SPZV (státní plán
základního výzkumu), což byl v dané době nejvyšší stupeň vědecké práce
u nás. Koordinací byl pověřen Slezský ústav ČSAV v Opavě. Daný projekt
poskytoval nebývalou možnost interdisciplinární spolupráce a otevíral
nové obzory vědecké práce v rovině studia industrializace. Milan Myška,
znalý odborné cizí literatury a mající kontakty na zahraniční kolegy, chápal
tento úkol jako velkou příležitost pracovně stmelit katedru a posunout ji
k novým metám. Kromě toho v této době prožívala nebývalý boom historická demografie (Francie, Velká Británie), což Myška kreativně využil
při zpracování svého autorského podílu na Dějinách Ostravy z roku 1965,
kde ve své části podal také obraz demografického vývoje města. Nicméně
oblast historické demografie byla jím svěřena do rukou Lumíra Dokoupila, u něhož došlo k mimořádnému souznění osobnostních předpokladů
a vytčeného oboru. Jubilant se vypracoval na předního odborníka v užití
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kvantitativních demografických metod a výborně spojoval své schopnosti
v oblasti pedagogické s činností vědeckou. Vysoce pozitivním výsledkem
této syntézy se stal početný soubor jím vedených demografických diplomových prací, z nichž řada zvítězila nebo se umístila na předních místech
v celostátních studentských vědeckých soutěžích.
Kolega Dokoupil se stal vynikajícím pedagogem, který na katedře
dějepisu a posléze historie přednášel a vedl semináře ze starších českých
a slovenských dějin, z dějin české a slovenské historiografie, z dějin vědy
a techniky a z historické demografie. Byl znám jako náročný, ale spravedlivý
vyučující. Jeho přednášky se vyznačovaly jasnou a promyšlenou koncepcí,
sdělováním podstatných jevů a souvislostí, semináře oživoval průběžně
psanými testy, procvičováním mapové kompetence studentů, ověřováním
aktuálních znalostí posluchačstva. U státnic adeptům na diplom dodnes
nic nedaruje a mnohé studentky tím přivádí do těžkých stavů. Jím vedené
diplomové práce mají vysokou úroveň nejen metodologickou a metodickou, ale také jazykovou a stylistickou, zaručují tak autorům po náročné
a zdlouhavé heuristice a koncepční práci zaslouženou odměnu v podobě
výborně obhájených děl. Náročností, pečlivostí a precizností se vyznačují
také jím vedené doktorské disertace.
Prvým již demografickým výstupem jubilanta se stala studie Změny
v demografickém vývoji Moravské Ostravy za průmyslové revoluce, která vyšla
v roce 1966 v nově založeném Sborníku Pedagogické fakulty v Ostravě.
V následujícím roce byla zveřejněna metodicky podnětná monografie
Demografický vývoj ostravské aglomerace za průmyslové revoluce.
Oslavenec pak pravidelně publikoval zejména ve výše uvedeném
fakultním sborníku, také ve Slezském sborníku, v Demografii a dalších
periodikách. Věnoval se především vlivu industrializace na genezi a další
vývoj průmyslového Ostravska v rovině demografických změn. Řešil přirozenou měnu obyvatelstva se speciálním zaměřením na specifika vývoje
mortality, migrace, transformaci sociálních struktur probíhající v etapě
modernizace, populační vývoj tzv. „zázemí“ Ostravska v podobě detailní
rekonstrukce některých lokalit, zabýval se demografií ostravských dělnických kolonií.
Stal se také uznávaným přispěvatelem Historické demografie, která
spatřila světlo světa v roce 1967 díky nově vzniklé Komisi pro historickou
demografii vedené Pavlou Horskou. Komise vyvíjela činnost nejprve při
Historickém ústavu ČSAV, později při Kolegiu historie ČSAV a posléze
při Sociologickém ústavu AV ČR. Díky neúnavné organizační i badatelské
práci Pavly Horské a tehdy docenta Eduarda Maura mohla Komise kolem
sebe soustředit odborná pracoviště i pracovní skupiny zabývající se u nás
historickou demografií. Kromě toho se Lumír Dokoupil stal dlouholetým
spolupracovníkem redakce Historické demografie při sestavování periodicky zveřejňovaných bibliografií české historické demografie.
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Další základnou nejen demografů, ale také historických demografů
v republice, se stala Československá demografická společnost při ČSAV,
jejímž předsedou byl jmenován přední demograf nejen u nás profesor
Zdeněk Pavlík. Díky němu pak mohl být zařazen i historicko-demografický
výzkum protostatistického období do státního plánu základního výzkumu
(SPZV) jako jeden ze segmentů sledování demografických změn způsobených průběhem demografického přechodu v českých zemích. Profesor
Pavlík měl, jako přední protagonista teorie demografického přechodu, zájem
na sledování daného globálního procesu již od fáze geneze na konkrétních
populacích. To umožnilo také našemu oslavenci zapojit se do vědecky
fundovaného výzkumu vývoje přirozené měny obyvatelstva na vybraných
vzorcích moravských populací.
Profesor Pavlík kromě toho inicioval zřízení pobočky Československé demografické společnosti při ČSAV pro velký Severomoravský
kraj se sídlem v Ostravě na Pedagogické fakultě. Členem výboru se stal
také, vedle zástupců dalších oborů (statistika, gynekologie, geografie)
Lumír Dokoupil. Na činnosti pobočky se také úspěšně podíleli pracovníci
z Olomouce. Pobočka se stala nejen v republice známou díky pravidelně
organizovaným severomoravským demografickým kolokviím, což byl nápad
geografa-demografa, člena výboru, Jaroslava Vencálka z katedry geografie
PFO. Díky jeho nevšedním organizačním schopnostem pokryla kolokvia
na úrovni okresů celý kraj. Oslavenec se těchto akcí pravidelně aktivně
účastnil. Výstupem byly regionálně užitečné sborníky referátů.
Etapa normalizace neubrala na pracovních aktivitách jubilanta, přednášel, vedl diplomové práce, jejichž počet překročil dvě stovky, vědecky
pracoval. V roce 1983 byl jmenován docentem pro obor československé
dějiny. Uplatnil se rovněž jako pedagog, kdy pro potřeby výuky vypracoval
učební texty a spolupodílel se na vypracovávání skript. Potřebnou se stala
jeho příručka k dějinám české a slovenské historiografie (1983), účastnil se
na přípravě dvou kvalitních učebních textů k dějinám výroby, publikoval
statě z problematiky didaktiky dějepisu.
Nová životní fáze byla u Lumíra Dokoupila spjata s obdobím po roce
1989. Po listopadu byl zvolen místopředsedou prvního senátu fakulty,
iniciativně se zapojil do příprav na formování Ostravské univerzity a její
Filozofické fakulty. V této instituci pak působil ve významných funkcích
(dvakrát proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční styky, prorektorem pro
studium). V letech 1994–1999 byl členem Rady vysokých škol, přičemž první
tři roky působil jako člen předsednictva a člen komise pro síť a strukturu
vysokých škol. V roce 1993 byl po zásluze jmenován profesorem pro české
a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny.
Etapa po roce 1989 přinesla oslavenci také nové úkoly vědecké.
Orientace na protostatistickou etapu demografických šetření vedla
k proměně pramenné základny v podobě excerpce matriční evidence

328

K R O N I K A

ze 17. a 18. století. Vyvrcholením této životní periody se stala účast
Dokoupila na grantu GA ČR. V roce 1999 vyšla syntetizující závěrečná
výzkumná zpráva s názvem Přirozená měna obyvatelstva českých zemí
v 17. a 18. století, jejímiž autory se vedle oslavence stali Eduard Maur,
Ludmila Fialová a Ludmila Nesládková. Velký grantový projekt soustředil
početnou skupinu archivářů, vedle historiků a historických demografů, excerpovány byly matriky ze 170 vybraných českých, moravských a slezských
farností. Reprezentativní vzorek populací umožnil podat zasvěcený obraz
vývoje počtu obyvatel, natality, mortality a nuptiality obyvatelstva českých
zemí v dlouhém časovém horizontu od konce třicetileté války do konce
18. století. Koncepce zprávy vycházela z požadavku zachycení nejen celkového obrazu demografických poměrů, ale přihlížela také k regionálním
zvláštnostem a specifikům. Lumíru Dokoupilovi a Ludmile Nesládkové
připadl úkol zpracovat tematiku mortality. Práce byla označena některými
historiky v novoroční anketě Dějin a současnosti jako nejlepší publikace
roku, její nízký náklad však neumožnil větší publicitu.
Návrat Milana Myšky na katedru historie Filozofické fakulty OU
v Ostravě se promítl do řady nových ambiciózních koncepcí a projektů, jejichž byl iniciátorem. Především začal vycházet Biografický slovník
Slezska a severní Moravy, Lumír Dokoupil se posléze stal jeho výkonným
redaktorem a nejen to, autorsky zpracoval řadu hesel. V letech 1993–2013
připravil do tisku 24 svazků a dvě supplementa této jedinečné a vynikající
pomůcky. Redakčně jako výkonný redaktor i autorsky se rovněž významně
podílel na dvoudílné Kulturněhistorické encyklopedii Slezska a severní Moravy
i Encyklopedii Slezska. Díky těmto encyklopedickým pomůckám a slovníkům
se české Slezsko a severní Morava zařadily mezi nejlépe zdokumentované
regiony státu. Oslavenec byl rovněž spoluredaktorem Lexikonu českých
historiků, který byl vydán v souvislosti s 10. sjezdem českých historiků,
jenž se uskutečnil v Ostravě roku 2010.
V roce 2008 založil Milan Myška Centrum pro hospodářské a sociální
dějiny na FF OU a Lumír Dokoupil tam přešel jako samostatný vědecký
pracovník. Centrum realizuje bohatou a mnohostrannou činnost, vydává
mimo jiné také učební pomůcky, jimiž jsou texty k pramenům využitelným
zejména při práci v oblasti hospodářských a sociálních dějin a také tato rovina byla oslavencem akceptována v podobě autorské účasti. Profilujícím se
stal podíl na projektu GA ČR zaměřeném na historický proces modernizace
Rakouského Slezska. Pro tento úkol vznikly pracovní skupiny různé tematické orientace, také tým historických demografů ve složení Lumír Dokoupil,
mladý a nadějný historik Radek Lipovski a má maličkost. V současnosti
jsme dokončili monografii věnovanou zachycení obrazu demografických
poměrů populací žijících v jedné z nejmenších, ale nejpestřeji osídlených
provincií dunajské monarchie. Věnovali jsme pozornost změnám lidnatosti,
přirozené měně nejen majoritního obyvatelstva římskokatolického vyznání,
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ale také evangelíkům a židům, zachytili jsme problematiku migrací i demografické struktury a to vše v kulturněantropologickém kontextu rituálových
situací spjatých s rozením (křty), uzavíráním manželství (svatby) i umíráním
a smrtí (pohřby) v rámci naplňování životních cyklů. A náš oslavenec byl
produktivním, pilným a pečlivým členem týmu.
Milý Lumíre, přeji Ti do dalších plodných let mnoho zdraví, duševní
svěžesti, uchování Tvého příslovečného smyslu pro vtip, chuť dále pokračovat ve vědeckých i organizačních aktivitách, ale také hodně radosti
z vnoučat a rodiny.
Ludmila Nesládková
Volební valné shromáždění Matice moravské
Ve středu dne 3. června 2015 se konalo na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v posluchárně B2.52 valné shromáždění naší
společnosti. Protože skončil tříletý mandát výboru, jednalo se o volební
valné shromáždění, jež bylo v pořadí již sedmé od registrace MM jako
samostatného občanského sdružení v roce 1994. Jak ukládají stanovy,
bylo rozesláno dopisem oznámení o jeho konání všem členům spolku.
Jednání se zúčastnilo 26 osob (viz prezenční listina). Pro nedostatečný
počet přítomných členů musel být začátek jednání posunut o půl hodiny,
jak stanoví pátý článek stanov, tj. na 16.00 hodin. Během tohoto času proběhla neformální diskuse s účastníky valného shromáždění a prezentace
nově publikovaných knih MM.
Valné shromáždění zahájil a řídil předseda MM Jiří Malíř (pro stručnost jsou jména uváděna bez titulů). Po úvodním přivítání přednesl program
jednání, jenž byl účastníky jednání bez připomínek přijat. Následovala volba
komise návrhové ve složení Radana Červená, Lukáš Fasora a Jiří Němec
a volební, jejímiž členkami se staly Hana Ambrožová, Lenka Janošová
a Denisa Nečasová. V dalším bodu jednání byli účastníci shromáždění
seznámeni se zprávou o činnosti společnosti v letech 2012 až 2014, kterou
přednesl její jednatel (následující příspěvek obsahuje plné znění zprávy).
Poté vystoupil Pavel Pumpr, výkonný redaktor Časopisu Matice moravské,
s informacemi o činnosti redakce. Ve své zprávě nejprve podal statistický
přehled obsahu prvního čísla ČMM pro rok 2015, poté upozornil na dvě
základní odlišnosti v jeho přípravě ve srovnání s předchozím obdobím.
Podařilo se bez větších obtíží získat dostatečné množství recenzí a zpráv,
v případě článků lze dokonce hovořit o nadbytku, což lze považovat za velmi pozitivní skutečnost a dobré východisko pro důsledný kvalitativní výběr
textů publikovaných v našem periodiku. Na tento pozitivní trend měla
pravděpodobně nezanedbatelný vliv skutečnost, že je časopis registrován
v mezinárodní databázi periodik ERIH PLUS.
Hospodářka společnosti Jiřina Štouračová přednesla zprávu o finančním
hospodaření společnosti v loňském roce (text následuje po zprávě o činnosti),
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v níž podala přehled jednotlivých příjmových a výdajových položek. Účastníci měli po celou dobu jednání valného shromáždění možnost nahlédnout
do účetních materiálů. Následovala zpráva o kontrole hospodaření společnosti.
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
2. června 2015. Komise neshledala v účetnictví žádné nedostatky. Následně byla předsedajícím umožněna diskuse k jednotlivým zprávám, do níž
se přihlásil L. Fasora, který podal návrh, aby budoucí výbor zvážil změnu
banky, a T. Knoz, jenž měl dotaz ke zprávě P. Pumpra týkající se vedení
supplement ČMM v RIVu. K tomu se v následné diskusi krátce vyjádřili
J. Malíř, L. Fasora, T. Knoz a P. Pumpr. Poté byly všechny předložené zprávy
valným shromážděním jednomyslně schváleny.
Po udělení absolutoria odstupujícímu výboru byla dalším bodem
jednání valného shromáždění volba nového výboru a revizní komise.
Předsedající VS přednesl návrh odstupujícího výboru stanovit počet členů nového výboru na 13, valné shromáždění návrh jednomyslně přijalo.
Následně členové volební komise rozdali volební lístky s navrženými
kandidáty a objasnili formu a způsob hlasování. Výsledky voleb pak
po projednání následujícího bodu programu VS vyhlásila zástupkyně volební komise Hana Ambrožová. Na základě tajného hlasování bylo zvoleno
všech třináct členů výboru a tři členové revizní komise (podrobně k tomu
viz zápis volební komise).
Dalším bodem valného shromáždění bylo projednání návrhu změn
stanov spolku. Jiří Malíř nejdříve objasnil důvody, proč tento návrh bývalý
výbor předkládá, z nichž nejvýznamnější je zajištění souladu našich stanov
se zněním nového občanského zákoníku. Následně byli účastníci slovní
i písemnou formou se všemi změnami seznámeni. Valné shromáždění pak
změny jednomyslně schválilo. Do závěrečné diskuse se nikdo z účastníků
VS nezapojil.
Na závěr celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo
usnesení přednesené zástupcem návrhové komise Lukášem Fasorou. Valné
shromáždění zvolilo nový výbor a revizní komisi MM a v usnesení schválilo:
1. Zprávu o činnosti společnosti za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření společnosti
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření
5. Změnu stanov společnosti
Dále vzalo na vědomí příspěvky z diskuse týkající se změny správce
bankovního účtu a zjištění aktuálního vývoje hodnocení výsledků vědy a výzkumu v komunikaci s vedením Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 17.25
hodin.
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Krátce po skončení valného shromáždění se na první schůzi sešel
nový výbor a revizní komise. Jednání probíhalo na Filozofické fakultě
MU v Brně, v budově A, v místnosti číslo 409. Výbor zvolil předsedou
společnosti Jiřího Malíře, místopředsedou Bohumíra Smutného, jednatelem
Bronislava Chocholáče a hospodářkou Jiřinu Štouračovou. Dalšími členy
výboru jsou: Slavomír Brodesser, Martin Čapský, Ladislav Hladký, Libor
Jan, Karel Mlateček, Pavel Pumpr, Václav Štěpánek, Miloš Trapl a David
Valůšek. Revizní komise ve složení Hana Jordánková, Tomáš Knoz a Jiří
Vaněk zvolila ze svého středu za předsedkyni Hanu Jordánkovou. Výbor
sdružení schválil složení redakční rady Časopisu Matice moravské: Jiří
Malíř (vedoucí redaktor), Libor Jan (zástupce vedoucího redaktora), Pavel Pumpr (výkonný redaktor), Ivo Barteček, Zdeněk Beneš, Jiří Hanuš,
Bronislav Chocholáč, Antonín Kalous, Tomáš Knoz, Jiří Kroupa, Milan
Myška, Josef Válka, Radomír Vlček a Aleš Zářický. Příští schůze výboru
a revizní komise se bude konat v říjnu tohoto roku.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2012–2014
Výbor společnosti zvolený na valném shromáždění konaném 23. května 2012 pracoval ve složení (jména pro stručnost uvedena bez titulů):
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 vedením její předsedkyně Hany
Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. V průběhu celého
funkčního období nedošlo ve složení výboru a revizní komise k žádným
změnám. Výbor i revizní komise se scházely třikrát ročně.
V průběhu tříletého období se počet členů společnosti pohyboval
kolem 260 osob. K 1. červnu 2015 má společnost 252 členů. Bohužel
dosavadní úsilí výboru získat mezi členy společnosti větší počet studentů
historie nebo příbuzných oborů, a tím výrazněji posílit její členskou základnu, dosud nevedlo ke kýženému výsledku. Členové Matice moravské jsou
o její činnosti (zejména publikační) informováni společně s dalšími zájemci
prostřednictvím samostatných webových stránek společnosti (http://www.
matice-moravska.cz). Jednou ze základních povinností členů spolku je
placení členských příspěvků. Je možné v tomto ohledu uvést, že většina
členů tuto povinnost plní. Na druhé straně je však nutné konstatovat, že
pětina členů nezaplatila příspěvky od roku 2013 ani jednou. Zejména těmto
členům budou v nejbližší době v souladu se zněním našich stanov zaslány
upomínky na tyto dlužní částky. V oblasti organizační věnoval výbor také
pozornost úpravám stanov společnosti, které pak byly 29. května 2013
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jednohlasně schváleny valnou hromadou MM. Následně pak byly tyto
změny zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR.
Propagace činnosti (zejména publikační) byla prováděna především
na přednáškách a konferencích (spolu)pořádaných společností. Po celé
období byla provozována distribuce matičních publikací prostřednictvím
společnosti KOSMAS. Dosavadní vcelku korektní spolupráce vykázala v posledních měsících jisté nedostatky (chybné údaje na webových stránkách
distributora; jeho malý zájem o včasné doplnění publikací do skladu apod.).
Tato skutečnost si vyžádala několik intervencí našich pracovnic usilujících
o nápravu (zatím zdárných). Je nezbytně nutné, aby této spolupráci byla
příštím výborem věnována soustavná pozornost. Odbyt publikací ztěžovala
po celé sledované období i další skutečnost, že v důsledku stavební činnosti
na Filozofické fakultě MU (opravy budov A a B na A. Nováka 1) byl sklad
matičních knih umístěn na Solniční 12, což s sebou přinášelo zejména obtíže
při manipulaci s publikacemi (komplikace s parkováním vozidel apod.).
Pokračovala činnost společnosti v rámci matičního hnutí. Aktivně
jsme se účastnili 3. kongresu slovanských matic, který se konal počátkem
února 2014 ve slovinské Lublani. Posíleny byly kontakty s Maticí slezskou
(návštěva vedení a řady členů MS v Brně koncem května 2012), a především byla prohloubena spolupráce s Maticí srbskou. Jejím výsledkem byla
účast představitelů společnosti na prezentaci druhého sborníku Od Moravy
k Moravě v Novém Sadu v říjnu 2012 a na slavnostní akademii k 150.
výročí přesídlení Matice srbské z Pešti do Nového sadu (opět v Novém
Sadu 11. května 2014), a především podpis smlouvy o spolupráci mezi
Maticí moravskou a Maticí srbskou nejvyššími představiteli těchto institucí
(smlouva byla slavnostně podepsána v Brně 21. března 2014).
Publikační činnost
Pravidelně pokračovalo vydávání Časopisu Matice moravské, které
je nadále hlavním vydavatelským úkolem společnosti. V minulých třech
letech byl publikován 131. až 133. ročník periodika, každý o dvou číslech
v průměrném rozsahu bezmála 550 stran. Každoročně bylo také vydáváno
alespoň jedno supplementum časopisu:
Tomáš Knoz – Peter Geiger (edd.): Místa lichtenštejnské paměti,
Supplementum ČMM č. 3 (2012); Tomáš Knoz – Peter Geiger (edd.):
Lichtenštejnové. Kontinuity – diskontinuity, Supplementum ČMM č. 4 (2013);
Tomáš Knoz – Peter Geiger (edd.): Lichtenštejnové a umění, Supplementum
ČMM č. 5 (2013). Tato série byla završena titulem: Tomáš Knoz – Peter
Geiger (edd.): Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století,
Supplementum ČMM č. 6 (2014). Další podrobnosti k vydávání časopisu
a supplement obsahuje zpráva výkonného redaktora Pavla Pumpra.
Mimo časopis se rozvíjela vydavatelská činnost společnosti publikováním jednotlivých svazků existujících edičních řad Pramenů k moravským

333

K R O N I K A

dějinám, Knižnice Matice moravské, Disputationes Moravicae a také děl
stojících mimo tyto edice (jubilejní sborníky apod.). V edici Pramenů dějin
moravských byly vydány dva svazky, oba redigoval Zdeněk Fišer. Jednalo
se o svazek 22 s názvem František Skopalík. Život a dílo v dokumentech I
(2012) a 23 Daniel Sloboda. Dokumenty VIII. Varia (2013). Naposledy
uvedená 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 pravidelně rozšiřována o jeden až dva tituly ročně. Jednalo se o práce:
Tomáš Dvořák: Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“
v politických a společenských souvislostech poválečného Československa (38. sva
zek, 2012, v roce 2014 vyšlo 2. rozšířené vydání); Dalibor Janiš: Zemské
soudnictví na Moravě vrcholného středověku (39. svazek, 2013); Tomáš Malý
– Pavel Suchánek: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci (40. svazek,
2013). Prozatím posledním 41. svazkem ediční řady je studie Jana Dvořáka: Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy k vrchnosti a venkovskému
zázemí na příkladu Svitav v 17. století, v níž autor postihl toto město nikoliv
jako izolovanou jednotku, ale na širokém spektru vztahů na jedné straně
k vrchnosti, která byla reprezentována olomouckým biskupem a na nižších úrovních pak jeho úředníky, a na straně druhé k ostatním sídelním
jednotkám v rámci celého svitavského panství.
V roce 2014 došlo také k rozšíření naší nejmladší ediční řady – Disputationes Moravicae. Jmenovitě se jednalo o práci Tomáše Knoze a kol.:
Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva česko-lichtenštejnské komise historiků (5. svazek, 2014), v níž byly přehledně
sumarizovány badatelské výsledky komise dosažené v letech 2010 až 2013.
Mimo ediční řady vyšel reprezentativní výbor z díla Jiřího Malíře
s názvem Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity zaměřený na tři
významné části jeho badatelské práce – na dějiny politického stranictví,
dějiny občanské společnosti a na dějiny vzdělání, zejména s vazbou na historii brněnské univerzity. Dále zde byla publikována dvě kolektivní díla,
která představují výstupy z mezinárodních doktorandských konferencí.
Konkrétně se jednalo o práce Lenky Pokorné Korytarové a kol.: Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa sjednocená – rozdělená (2013) a Lenky
Pokorné Korytarové – Jany Škerlové – Ondřeje Haváče – Martina Hronka: Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic (2014). V posledně
jmenované práci bylo publikováno celkem 13 studií, jejich autory byli
především mladí historici, a to nejen z České republiky, ale i z Chorvatska,
Polska a Slovenska.
Samostatně, nebo častěji ve spolupráci s dalšími institucemi a partnery,
kterými byly především Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, Moravské zemské muzeum, Česko-lichtenštejnská komise
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historiků a další, bylo vydáno Maticí moravskou v letech 2012 až 2014
včetně supplement ČMM celkem 15 publikací, tj. v průměru pět nových
titulů ročně. Přestože tento počet nedosáhl hodnot předchozího tříletého
období činnosti, lze tento stav, když ještě uvážíme rostoucí požadavky
spojené s pravidelným publikováním dvou čísel ČMM, hodnotit pozitivně.
Přednášková činnost

Tato činnost byla realizována formou spolupořádání mezinárodních
a domácích konferencí a seminářů a cyklů samostatných přednášek. Ve sledovaném období jsme se podíleli ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU,
brněnskou pobočkou Historického ústavu Akademie věd ČR, občanským
sdružením Historia Europeana a dalšími institucemi na přípravě mezinárodních doktorandských konferencí: Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa
sjednocená – rozdělená, která se konala v Brně ve dnech 19. a 20. dubna
2012. Bylo na ní předneseno 30 příspěvků, sedm badateli ze zahraničí; Promýšlet Evropu dvacátého století: Proměna hranic, jež se konala v tomtéž městě
ve dnech 10. a 11. dubna 2013. Bylo na ní předneseno 26 příspěvků, z nichž
jedenáct bylo vystoupení badatelů ze zahraničí. Zatím poslední konference
nesla název Promýšlet Evropu dvacátého století. Konflikty beze zbraní, proběhla
v Brně ve dnech 9. a 10. dubna 2014. Bylo na ní předneseno 23 příspěvků,
z nichž osm bylo vystoupení badatelů ze zahraničí.
Dále jsme byli spolupořadateli mezinárodního workshopu pořádaného 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
většinou badateli ze zahraničí a pěti domácími odborníky. Podíleli jsme
se 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, a bylo na ní tuzemskými badateli
předneseno celkem 18 příspěvků.
Kromě konferencí a seminářů realizovala Matice moravská ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU prezentace knih, soubory přednášek
i samostatná vystoupení předních zahraničních a domácích odborníků.
Formou představení a diskuse nad knihou byly přiblíženy dosažené poznatky uložené v díle Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter,
které redigovali Karl Borchardt a Libor Jan. Dále proběhla prezentace
knihy Místa lichtenštejnské paměti, jejímiž editory byli Tomáš Knoz a Peter
Geiger (22. března 2013). Realizován byl také 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
(27. května 2013), a šest samostatných vystoupení (v letech 2012–2013)
specialistů z České republiky, Francie, Polska a Rakouska. V průběhu roku
2014 byly realizovány pouze tři samostatné přednášky:
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Tomáš Knoz (Brno): Souhrnná zpráva česko-lichtenštejnské komise
historiků;
Agnieska Zablocka-Kos (Pětikostelí): Politische Architektur in Mittel
europa im 19. Jahrhundert;
Arpád Hornyák (Vratislav): Hungarian foreign policy in the interwar
period.
Uvedených přednášek 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, Moravského
zemského muzea aj.).
Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků
pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti nebylo možné
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Byly podávány
projekty s žádostí o finanční příspěvek na Ministerstvo kultury České republiky, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj (neúspěšně), Statutární město
Brno, na Radu vědeckých společností České republiky a na Nadaci Českého
literárního fondu. Celkem bylo takto získáváno bezmála 260 000 Kč ročně.
Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti obsahuje zpráva
Jiřiny Štouračové.
Je tedy možné konstatovat, že plánovaná ediční činnost společnosti
ve sledovaném období byla bezezbytku splněna. Vydání 15 knih, ať již
samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, a zároveň každoroční
publikování dvou čísel ČMM je výsledek pozitivní. V rámci přednáškové
činnosti byl realizován menší počet samostatných přednášek, naopak výrazně více než bylo plánováno, bylo uskutečněno konferencí a workshopů.
* * *
Úkoly na následující období (rok 2015)
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 134. ročníku ČMM,
sedmého supplementa ČMM a dále nejméně dvou publikací v rámci edičních řad.
2. V oblasti přednáškové připravit pět samostatných vystoupení domácích a zahraničních odborníků.
3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly
podány v požadovaných termínech (od října 2014 do ledna 2015) granty
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jmenovitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností
ČR, Statutární město Brno a Nadaci Českého literárního fondu. Náklady
spojené s plněním výše uvedených úkolů dosáhnou nejméně 500 000 Kč.
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Nadále je nutné, aby příští výbor hledal možnosti, jak rozšiřovat členskou
základnu společnosti a distribuci matičních publikací.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste se aktivně podíleli
na činnosti naší společnosti, co nejsrdečněji poděkoval.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2014
Výnosy v roce 2014 činily 473 562 Kč, náklady 721 112 Kč. Hospodářský výsledek je −247 550 Kč a je tvořen z hlavní činnosti spolku
(publikační vydavatelská činnost).
Členění výnosů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Členské příspěvky
50 480 Kč
Předplatné časopisu
36 417 Kč
Tržby za vlastní výrobky
214 872 Kč
Změna stavu výrobků – snížení hodnoty skladu
−56 510 Kč
Dotace
227 000 Kč
(jedná se o dotace na činnost spolku ze státních a veřejných zdrojů)
Jiné ostatní výnosy
1 180 Kč
Kurzové zisky
109 Kč
Úroky z BÚ
14 Kč
473 562 Kč
Členění nákladů podle účetních kapitol (zaokrouhleno na celé Kč)
Služby (výroba publikací)
184 756 Kč
ČMM – sazba, tisk včetně autorských honorářů
148 867 Kč
Mzdové náklady
286 972 Kč
Cestovné
21 200 Kč
Spoje – poštovné, telefon
43 255 Kč
Spotřeba materiálu
13 678 Kč
Náklady na reprezentaci a zahraniční spolupráci
11 342 Kč
Kurzové ztráty
69 Kč
Jiné a ostatní
10 973 Kč
721 112 Kč
V kalendářním roce 2014 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené
s činností Matice moravské.
Ztráta byla způsobena rozpracováním několika publikačních titulů
tvořících výnosy příštích období.
Jiřina Štouračová
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Pokyny pro úpravu příspěvků
Redakce časopisu Matice moravské prosí své autory o dodržování následujících 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 – odevzdávejte 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 poznámkového aparátu (maximálně 70 000 znaků s mezerami), délka recenze 6 normostran (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 počáteční 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 Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von
E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.
Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.
Při opakování autora:
Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 1986,
s. 83.
Při opakování autora i díla:
Tamtéž, s. 85–86.
Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 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
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