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S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Antonín Kalous
Jan Filipec v diplomatických službách
Matyáše Korvína

Patnácté století v Evropě je, na rozdíl od svého „kalamitního“ předchůdce, chápáno jako století změn.1 Obecně je přijímáno, že ohniskem
nového vývoje byla především Itálie. Změna kulturního klimatu v Itálii
během 15. století nazývaná italskou renesancí se nevztahovala pouze na
výtvarné umění, literaturu, filozofii apod., ale také na kulturu politickou.
Politické události snad také výrazně ovlivnily rozvoj humanismu a především uplatnění humanistických názorů a antických republikánských vzorů
v praxi, jak se již před více než půlstoletím snažil dokázat Hans Baron.
Podle jeho teze to byl pokus milánského vévody Giangaleazza Viscontiho
o nadvládu v Itálii, který přispěl k mobilizaci občanského vědomí ve Florencii, jež nakonec stála samotná proti milánskému despotismu. Předčasná
smrt vévody (1402) však zabránila válečné konfrontaci a humanistické
virtutes měly cestu otevřenou. K podobným konfliktům pak docházelo
v průběhu prvních dvou desetiletí 15. století (šlo o snahy neapolského krále
Ladislava a později milánského vévody Filippa Marii Visconti).2 Stejným
způsobem byla ovlivněna také politická kultura, jejíž změna byla dalším
produktem italských městských států a jejich bojů o místo na politickém
1
T u c h m a n , Barbara: A Distant Mirror. The Calamitous Fourteenth Century.
London 1979; A s t o n , Margaret: The Fifteenth Century. The Prospect of Europe. London
1968.
2
B a r o n , Hans: A Struggle for Liberty in the Renaissance: Florence, Venice and Milan
in the Early Quattrocento. The American Historical Review 58, 1953, s. 265–289, 544–570,
Baron mluví o zásadním spojení mezi rozvojem Florencie v oblasti italské politiky a humanistické kultury. Srov. též t ý ž : The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism
and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny. Princeton 1955, o pozdějších
pokusech na s. 315–350. V těchto interpretacích byl Hans Baron samozřejmě silně ovlivněn
svou vlastní zkušeností s nacistickým Německem. O Hansi Baronovi existuje nyní několik
studií: F u b i n i , Riccardo: Renaissance Historian: The Career of Hans Baron. The Journal
of Modern History 64, 1992, s. 541–574; H a n k i n s , James: The „Baron Thesis“ after
Forty Years and Some Recent Studies of Leonardo Bruni. Journal of the History of Ideas 56,
1995, s. 309–338; soubor studií, AHR Forum, v The American Historical Review 101, 1996,
s. 109–144 (Ronald Witt, John M. Najemy, Craig Kallendorf, Werner Gundersheimer);
H a n k i n s , James (ed.): Renaissance Civic Humanism. Reappraisals and Reflections.
Cambridge 2000; C e l e n z a , Christopher S.: The Lost Italian Renaissance. Humanists,
Historians, and Latin’s Legacy. Baltimore – London 2004, s. 36–39, klade důraz na Baronovy
zkušenosti druhé světové války.
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výsluní. Politická situace Itálie se v druhé polovině 15. století ustálila na
podobě „pentarchie“, pěti hegemonů, kteří jednak uzavřeli společné dohody
a jednak se proti sobě pokoušeli stále vyjednávat a získávat spojence pro
plánované i skutečné boje.3
Zaměřme se však nyní na onu změnu politické kultury a politického
myšlení, která v Itálii proběhla v praktické podobě nejdříve z evropských
zemí.4 Křesťanský universalismus podporovaný teologickými výklady představoval vrcholnou ideologii středověké Evropy. Přestože v období vrcholného středověku mnohé monarchie plánovaly jít vlastní cestou a vymanit se
z představy všeobjímající křesťanské říše, jejímž reprezentantem byla díky
translatio imperii stále římská říše, univerzalismus alespoň v idejích učenců
převažoval a tato myšlenka byla hybatelem jejich děl. Jedním příkladem
by mohl být Dante Alighieri a jeho De Monarchia (O jediné vládě), v níž
jasně vyjadřuje myšlenku, že světu by měl vládnout jeden vládce, jako by
jeden vládce měl vládnout v jednotlivých královstvích: „Tudíž pokolení
lidské, podléhá-li jedinému vládci, připodobňuje se co nejvíce Bohu, a tím žije
nejvíce podle Božího záměru… Pročež je zřejmé, že je světu k tomu, aby mu bylo
dobře, nezbytně zapotřebí monarchie čili jediné vlády, jíž se říkává císařství.“5
Dantovy názory, které vycházely plně ze středověké tradice, se shodovaly
s projevy těchto tendencí na poli teoretických zásad politiky ještě v 15.
století; v příručkách pro diplomaty.
Jednou z příruček, jež byla napsána ještě v první polovině tohoto
století (1436), je Ambaxiator brevilogus Bernarda de Rosier, jenž jako probošt a později biskup v Toulouse působil také jako aktivní diplomat ve
službách francouzského krále a jako profesor obojího práva na univerzitě
v Toulouse. Podle této „první učebnice diplomatické praxe napsané v západní
Evropě“ je úřad vyslance (ambaxiatorum officium) prospěšný celému světu,
neboť hlavním cílem ambasadorů je zachovávání míru, řešení sporných
otázek, uklidňování válek apod.;6 podobně jako u Danta byl ideálem vše3
Přehledně P i l l i n i n i , Giovanni: Il sistema degli stati italiani, 1454–1494.
Venezia 1970.
4
M a t t i n g l y , Garrett: Changing Attitudes towards the State during the Renaissance.
In: Facets of the Renaissance. Ed. Wallace K. Ferguson. New York – London 1959, s. 19–40.
5
D a n t e Alighieri: O jediné vládě. Přel. Bohumil Ryba. Praha 1942, s. 54–55. Jeho
argumentace je obsažena zvláště v první knize celého díla.
6
H r a b a r , Vladimir E. (ed.): De Legatis et Legationibus Tractatus Varii. Dorpati
Livonorum 1905, s. 7–8: „Ambaxiatorum officium publicum est … Constat et enim ambaxiatores
comunibus vtilitatibus insistere, per eos rei publice vniuerse comoda plurima prouenire, licet ad
singulos et pro particularibus negocijs particulariter transmittantur…; quorum est officium dei
omnipotentis in cunctis agendis honorem et cultum preferre, sedare bella, discordes adinuicem
concordare, commotos pacifficare, discenciones tollere etc.“ Též v závěru Bernardova díla se píše:
„Ambaxiatorum officium quantum rei publice et toti orbi sit vtile, … Qui ergo ambaxiatorum officium
debite et diligenter exercent, laborantibus pro republica connumerantur in merito, premio, et honore“
(s. 28). Srov. M a t t i n g l y , G.: Changing Attitudes, s. 32. Z Bernardova díla vycházel
při popisu středověké diplomatické praxe t ý ž : Renaissance Diplomacy. Harmondsworth
1965, s. 26–41, a do jisté míry také Q u e l l e r , Donald E.: The Office of Ambassador in
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obecný mír.7 Bernardův traktát se pak rozsáhle věnuje diplomatické praxi,
jak měla vypadat služba ambasadora, jaká byla jeho práva, jeho povinnosti,
jaké měly být jeho vlastnosti apod. Je pochopitelné, že se jednalo o ideální obraz skutečnosti, která mohla být mnohdy naprosto odlišná. Zvlášť
v souvislosti s rozvojem jednoho směru politického myšlení, jenž již od
13. století prosazoval ideu teritoriálního státu a absolutní svrchovanosti
panovníka ve svém království (rex in regno suo est imperator regni sui, rex qui
superiorem non recognoscit), či městských států na vlastním území, především
v severní Itálii (civitas quae superiorem non recognoscit, civitas sibi princeps).8
A zvláště zde se začalo rozvíjet myšlení (reprezentované např. Marsiliem z Padovy)9 vedoucí k nestálému míru druhé poloviny 15. století
v měnících se mocenských koalicích a diplomatických intrikách.10 Na konci
století pak tento směr dostal také vyjádření v písemné podobě jiné příručky
pro diplomaty; tentokrát bez odkazů na univerzalistické ideje všeobecného
míru. Ermolao Barbaro, benátský diplomat a později patriarcha aquilejský,
sepsal kromě jiných děl traktát o službě diplomatů nazvaný De officio Legati
(kolem roku 1488). Účel práce „legáta“ (tak nazývá všechny diplomaty)
byl samozřejmě také udržování míru, ovšem legát už nemusí být prospěšný
všem a celému křesťanskému společenstvu, nýbrž především státu, který
reprezentuje.11 V tomto směru vystihl Barbaro italskou diplomacii velice
přesně. Italské státy mezi sebou často uzavíraly dohody, které neměly příliš
dlouhého trvání, stejně jako dohody uzavírané s mimoitalskými panovníky
a státy. Ilustrativními příklady italské diplomatické praxe jsou jak chování
států a změny koalic při velkých krizích v osmdesátých letech 15. století
(válka o Ferraru, válka baronů), tak na mezinárodním poli dohody ohledně
sultána Džema. Došlo dokonce k dohodě mezi Innocencem VIII. a sultánem Bajezidem II., jenž se zavázal platit papeži 40 000 zlatých ročně, aby
nepropustil jeho bratra Džema, který by jej mohl ohrozit na pozici sultána.
Obě strany z tohoto tahu profitovaly a křížová výprava proti Osmanům, při
níž by Džem mohl být využit, nebyla (za tehdejších mezinárodně-politicthe Middle Ages. Princeton 1967, jenž se však v mnohem větší míře soustředil na období
před Bernardovým traktátem a využil velké množství konkrétních diplomatických pramenů.
7
D a n t e : O jediné vládě, s. 48.
8
B u r n s , J. H. (ed.): The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350 – c.
1450. Cambridge 1988, s. 363, 464–473. Srov. K a n t o r o w i c z , Ernst H.: The King’s
Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton 1997 (1. vyd. 1957), zvláště
s. 193–272.
9
Srov. M a t t i n g l y , G.: Changing Attitudes, s. 26–28, jenž Marsilia považuje za
výjimku v politickém myšlení 14. století.
10
Více o tom s odkazy na literaturu K a l o u s , Antonín: Italská politika, Matyáš
Korvín a české země. Husitský Tábor 15, 2005 (v tisku).
11
H r a b a r , V. E. (ed.): De Legatis, s. 66: „Finis Legato idem est, qui et ceteris ad Rempublicam accedentibus: ut ea faciant, dicant, consulant et cogitent quae ad optimum suae civitatis
statum et retinendum et amplificandum pertinere posse judicent.“ Srov. M a t t i n g l y , G.:
Changing Attitudes, s. 33; t ý ž : Renaissance Diplomacy, s. 102–111.
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kých podmínek) rozhodně papežovou prioritou.12 V tomto směru dosáhla
italská diplomacie svého vrcholu. Rozvíjela se především v městských
státech a stávala se stále více záležitostí profesionálních úředníků (často
se rekrutujících z řad humanistů, neboť právě v diplomacii, stejně jako
v městské politice, mohla být dokonale využita jejich vzdělanost a znalost
rétoriky);13 její rozvoj signalizoval také rozvoj moderního státu.
Italský vývoj však nebyl izolovaný od ostatní Evropy. Je otázkou,
do jaké míry se všechny projevy humanismu, ale i nových politických
myšlenek a především praktik rozšířily po ostatní Evropě a jak rychle.14
České země (a zvláště Čechy), které byly v té době v mezinárodní izolaci,
nemohly tyto podněty přijímat, neboť jejich spojení s italským prostředím
bylo omezeno v podstatě na nemnohé české studenty italských univerzit.
Velice těsné spojení však bylo navázáno mezi mnohými italskými státy
a uherským státem Matyáše Korvína.
K udržování těchto vztahů sloužili uherskému králi především diplomaté, jedním z nichž byl také Jan Filipec. Patřil mezi uherské biskupy-diplomaty, kteří se velkou měrou podíleli na diplomatických misích. Uherský
král měl již od doby sv. Štěpána patronátní právo nad uherskou církví –
mohl nejen dosazovat probošty kapitul a opaty klášterů, ale také biskupy
a arcibiskupy na stolce uherských diecézí a arcidiecézí;15 a měl vcelku na
výběr, neboť v Uhrách byla v té době dvě arcibiskupství, dvanáct dalších
biskupství a k tomu čtyřicet devět kapitul.16 Díky tomu byl panovník schopen dosazovat na biskupská místa vybrané kandidáty, jež zamýšlel využít
ve státním aparátu. Biskupské či proboštské příjmy jim pak byly platem
nezávislým na situaci královské pokladny. Tak se Matyáši Korvínovi podařilo
12
İ n a l c ı k , Halil: A Case Study in Renaissance Diplomacy. The Agreement between
Innocent VIII and Bayezid II on Djem Sultan. In: Ottoman Diplomacy: Conventional or
Unconventional? Ed. A. Nuri Yurdusev. Basingstoke – New York 2004, s. 66–88; t ý ž :
The Ottoman Empire. The Classical Age 1300–1600. London 1973, s. 31; S m o ł u c h a ,
Janusz: Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia
tureckiego. Kraków 1999, s. 43. Pro vnitřní poměry v Osmanské říši srov. F i s h e r ,
Sydney Nettleton: Civil Strife in the Ottoman Empire, 1481–1503. The Journal of Modern
History 13, 1941, zvláště s. 454–462 a t ý ž : The Foreign Relations of Turkey 1481–1512.
Urbana 1948, s. 21–50.
13
K r i s t e l l e r , Paul Oskar: Renaissance Thought. The Classic, Scholastic, and Humanist Strains. New York 1961, s. 11–12; B i o w , Douglas: Doctors, Ambassadors, Secretaries.
Humanism and Professions in Renaissance Italy. Chicago – London 2002, s. 101–152.
14
O šíření humanismu prvně K r i s t e l l e r , Paul Oskar: The European Diffusion of
Italian Humanism. Italica 39, 1962, s. 1–20, zde s. 3–5; nověji např. H e l m r a t h , Johannes – M u h l a c k , Ulrich – G e r r i t , Walther (Hgg.): Diffusion des Humanismus.
Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten. Göttingen 2002.
15
W e r b ő c z y , István: Tripartitum opus juris consuetudinarii regni Hungariae /
Magyarország szokásos jogának Hármaskönyve. Ed. a přel. Kálmán Csiky. Budapest 1894
(reprint: Budapest 1990), s. 76–80; srov. F r a k n ó i , Vilmos: A magyar királyi kegyúri
jog szent Istvántól Mária Teréziáig. Budapest 1895, s. 185–209; M á l y u s z , Elemér: Das
Konstanzer Konzil und das königliche Patronatsrecht in Ungarn. Budapest 1959.
16
M á l y u s z , Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest
1971, s. 115–118.
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vytvořit skupinu mužů, kteří působili ve státní správě, v jeho kanceláři, ale
také v diplomatických službách. Profesionální diplomatický personál byl
na základě italských zkušeností některými historiky považován za jeden
z pilířů moderního státu (kromě stálé žoldnéřské armády, rozvinuté byrokracie, státních financí atd.). Tím, že do diplomatických služeb zapojil své
biskupy, kteří se účastnili nejedné diplomatické mise, v podstatě Matyáš
takový poloprofesionální diplomatický sbor vytvořil.17 Mnozí z těchto diplomatů získali univerzitní vzdělání ve Vídni (např. Jan Vitéz ze Zredny),
nebo na některé univerzitě v Itálii (např. Janus Pannonius, Albert Vetési,
Jan Vitéz ml.); se svým rétorickým a právním vzděláním patřili také mezi
hlavní podporovatele humanistických studií v Uhrách. Jiní se s širším
vzděláním (zvláště právním: jak pokud jde o římské, tak – v mnohem větší
míře – zvykové právo) setkávali teprve v uherské královské kanceláři či na
tzv. „věrohodných místech“ (loca credibilia; tuto funkci zastávaly kláštery
a některé kapituly), která plnila funkci veřejných notářů a do nichž se právní
znalosti dostávaly především z královské kanceláře.18 Diplomaté Matyáše
Korvína navíc nemuseli nutně pocházet ze samotných Uher. Expanzivní
politikou ke svému státu Matyáš připoutal mnohá další území, která se pak
stala nejen zdrojem finančních příjmů a dalších titulů či místem pro obživu
jeho žoldnéřského vojska, ale přinášela také možnosti získávání nových
„lidských zdrojů“. Do této skupiny „nových lidí“ se zařadil i prostějovský
rodák Jan Filipec.19
17
B a k , János: The Kingship of Matthias Corvinus: A Renaissance State? In: Matthias
Corvinus and the Humanism in Central Europe. Edd. Tibor Klaniczay – József Jankovics. Budapest 1994, s. 41–42. Matyášovým diplomatům uherského původu se věnoval F r a k n ó i ,
Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. Budapest 1898. Téměř úplný přehled Matyášových
poslů do zahraničí viz B a l o g h , Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Köt. 1.
Budapest 1966, s. 671–676.
18
B ó n i s , György: Középkori jogunk elemei. Budapest 1972, s. 144–154.
19
Bádání o Filipcovi velice významně ovlivnil především František Palacký svými Dějinami, studie vyšlé po jejich vydání z nich většinou podstatně čerpají. Přehledové studie
a monografie: Z i e g e l b a u e r , Magnoald: OLOMUCIUM SACRUM Quo Historia
Ecclesiastica MORAVIAE & Ejus Episcopatus exponitur. Tomus 2. Ab Anno 1482 ad An. 1745.
ZAO-O, fond MCO, Sbírka rukopisů, sg. CO. 538, s. [1–19]; G a n o c z y , Antonius:
Episcopi Varadinenses Fide Diplomatum Concinnati. Sv. 1. Vienna 1776, s. 419–450 (rozsáhle
cituje z Bonfiniho); P a l a c k ý , František: Dějiny národu českého. Sv 5. Praha 1968,
passim; S a s i n e k , Franko V.: Ján Filipec, biskup veľkovaradinský od r. 1476. Slovenský
letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu 3, 1879, s. 127–134; P r a s e k , Vincenc: Jan Filipec z Prostějova. Komenský 9, 1881, s. 44–45; K o ž e l u h a ,
František: Jan Filipec (Vítěz), biskup Velko-Varadinský a správce biskupství Olomouckého. In:
Program reálky v Prostějově. Prostějov 1883, s. 3–16; B u n y i t a y , Vincze: A váradi
püspökség története alapításától a jelenkorig. Köt. 1, A váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. évig. Nagyvárad 1883, s. 308–331; M e z n í k , Antonín: Jan Filipec, kancléř
krále uherského a českého Matyáše Korvína, biskup Varadinský a správce biskupství Olomouckého.
Časopis Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci 20, 1903, s. 78–83; M i n a ř í k ,
Klement: Filipec, Jan. In: Český slovník bohovědný. Sv. 4. Ed. Antonín Podlaha. Praha 1930,
s. 109–110; Z b o ř i l , Cyril: Jan Filipec, kancléř uherský a biskup varadínský. Studie ze
vztahů moravsko-uherských ve II. pol. 15. stol. [Diplomová práce Brněnské univerzity, s. d.,
1951]; M a c ů r e k , Josef: Humanismus v oblasti moravskoslezské a jeho vztahy ke Slovensku
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Není přesně známo, jak se Jan Filipec do Uher dostal, ale zřejmě
k tomu došlo někdy během prvních bojů Matyáše Korvína na Moravě
na konci šedesátých let 15. století. Podobně jako on přešlo do uherských
služeb více Čechů či Moravanů, jichž Matyáš využíval pro svou diplomacii.
Jednak to bylo v souvislosti s polsko-uherským konfliktem o českou korunu
a jednak v dalších záležitostech, do nichž z českých diplomatů zasahoval
především Jan z Rabštejna, jehož však brzká smrt vyřadila z další služby.
Kromě cesty do Polska podnikl i jiné další diplomatické cesty, z nichž nejvýznamnější se zdá být jednání v Miláně na počátku roku 1473.20 Kromě
Jana z Rabštejna působí v Matyášových službách ve větší míře také členové
rodu z Boskovic (v čele s olomouckým biskupem Tasem) a další, většinou
pocházející ze šlechtických rodů a v diplomatické službě již zavedení. Jan
Filipec se objevuje v uherských pramenech až během počátku sedmdesátých let, zprvu v méně významném postavení a ještě ne v diplomatických
službách – zcela jasně si musel své postavení uznávaného diplomata nejprve vydobýt. Počátek jeho cesty nebyl usnadněn ani jeho původem, ani
církevní hodností, kterou získal teprve později.
Poté, co se dostal do Uher, zastával zřejmě místo písaře v kanceláři
Mikuláše Čupora, jenž se po dobytí Moravy stal jejím správcem (a tedy jistě
potřeboval osobu se znalostí místních poměrů a řeči), jak o tom informuje
Antonio Bonfini.21 Jan Filipec se v diplomatických službách Matyáše Korv 2. polovině 15. století. In: Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15.–16. storočí. Vyd.
Ľudovít Holotík – Anton Vantuch. Bratislava 1967, s. 332–355; M ě š ť á n e k , Tomáš:
Biskup Jan Filipec (1431–1509) a středoevropská politika. Zlín 2003 (vydaná kniha je téměř
totožná s autorovou rigorózní prací na Katedře historie FF UP z roku 1974 bez doplnění
moderní literatury); G r i e g e r , Rudolf: Filipecz, Johann Bischof von Wardein. Diplomat
der Könige Matthias und Wladislaw. München 1982; F o l t ý n o v á - M i k u l c o v á ,
Pavlína: Jan Filipec, diplomat ze sklonku středověku. Dějiny a současnost 21, 1999, č. 1, s. 11–15
(vychází ze své diplomové práce); Č e r n ý , Vojtěch: Diplomat krále Matyáše Korvína Jan
Filipec a jeho kontakty s vedlejšími zeměmi České koruny. Diplomová práce na Ústavu českých dějin
FF UK. Praha 2003; K a l o u s , Antonín: Čtyři Janové z Varadína. In: Evropa a Čechy na
konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Vyd. Eva Doležalová
– Robert Novotný – Pavel Soukup. Praha 2004, s. 269–280. Osobnosti Jana Filipce jsem
se věnoval ve své diplomové práci na Katedře historie FF UP (2000) a částečně také ve své
disertační práci obhájené tamtéž v červnu 2005, z níž tato studie vychází.
20
N a g y , Iván – N y á r y , Albert B. (edd.): Magyar diplomácziai emlékek Mátyás
király korából 1458–1490 (=MDE). Köt. 2. Budapest 1877, s. 251–258, č. 276, 277. Srov.
U r b á n e k , Rudolf: Tři Janové z Rabštejna. Sborník filologický 11, 1936–1939, s. 230;
T e k e , Zsuzsa: Az itáliai államok és Mátyás. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás
király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Gyula Rázsó és László V. Molnár. Budapest 1990,
s. 257–258; E. K o v á c s , Péter: Corvin János házassága és a magyar diplomácia. Századok
137, 2003, s. 960. Podrobněji se věnuji uherskému a italskému působení Jana z Rabštejna
ve své disertační práci (s. 86–91).
21
B o n f i n i s , Antonio de: Rerum Ungaricarum Decades. Sv. 4, 1. Ed. I. Fógel – B.
Iványi – L. Juhász. Budapestini 1941, s. 143: „Is [Ioannes Varadiensis – ak] enim ex humilibus,
ut ipse ingenue fatebatur, parentibus et in tenui re ad Olmutium natus tanta ingenii dexteritate,
consilio et industria valuit, ut apud regem inter primos et charissimos haberetur… In bello nanque
Bohemico, cum rex Moraviam in provinciam redegit, capto Olmutio hunc adolescentem Ciupori
vaivode commendavit.“
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vína objevuje až později. Zřejmě se však podílel již roku 1472 na jednání
mezi uherskou stranou a Vilémem z Pernštejna, který snad i Filipcovým
přičiněním přestoupil na stranu Matyáše Korvína. K těmto jednáním byl
Matyášem zmocněn Albrecht Kostka z Postupic, ovšem přítomnost Filipcova je doložena v pozdějších dopisech mezi ním a Vilémem z Pernštejna.22 V době těchto jednání byl Jan Filipec pravděpodobně již zaměstnán
v královské kanceláři Matyášově, a sám již také poznal Matyášovu štědrost,
co se týče církevních obročí. Stal se totiž postupně proboštem metropolitní
kapituly v Ostřihomi a proboštem kolegiátní kapituly ve Felhévízu, a jeho
úspěšná činnost především při správě felhévízské kapituly mu pomohla
k biskupství ve Varadíně. Později získal ještě další církevní post, neboť se
stal administrátorem olomouckého biskupství dva roky po smrti biskupa
Tasa z Boskovic.
Jmenování biskupem ve Velkém Varadíně bylo pro Filipcovu kariéru
zdaleka nejvýznamnější. V tomto postavení se již před nástupem Jana Filipce vystřídala celá řada osobností spojených s mezinárodním prostředím. Ve
třicátých a čtyřicátých letech to byli biskupové italského a italo-dalmatského
původu, díky nimž se Varadín stal kulturním centrem s vazbami na Itálii.23
V roce 1444 nastoupil na biskupský stolec Jan Vitéz (nahradil Giovanniho
de Dominis zemřelého v bitvě u Varny), který byl klíčovou postavou ve
vládě Jana Hunyadiho, i když bez výraznější kancelářské hodnosti. Často
formuloval Hunyadiho zahraniční korespondenci. Rozhodné postavení pokud jde o zahraniční politiku, měl i později v době vlády Matyáše Korvína,
i když jej spolu se svým synovcem Janem Pannoniem od konce šedesátých
let začínal ztrácet.24 To však již byl ostřihomským arcibiskupem a na jeho
místě ve Varadíně byl Johannes Beckensloer, původem ze Slezska, který
po Vitézově smrti získal jeho postavení v kanceláři a i on byl diplomatem v Matyášových službách.25 Varadín byl navíc jedním z nejbohatších
biskupství v Uhrách; podle zprávy jednoho benátského vyslance z roku
1525 vynášelo 26 000 zlatých, čímž se řadilo na 2.–3. místo za ostřihomské
22
Archiv český (=AČ) 16, s. 182, č. 147, 14. listopadu 1472. Albrecht Kostka byl pověřen
jednáním o míru, srov. Z e m e k , Metoděj – T u r e k , Adolf (edd.): Regesta listin
z lichštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173–1526. SAP 33, 1983, s. 283, č. 417. Filipcův list
Vilémovi AČ 16, s. 24, č. 39, 6. května 1496.
23
K a r d o s , Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Budapest 1955, s. 95; C s a p o d i - G á r d o n y i , Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Budapest 1984, s. 28–29.
24
O Vitézovi podrobně F r a k n ó i , Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. Budapest
1879; nové interpretace a radikální přehodnocení politické činnosti S z a k á l y , Ferenc:
Vitéz János, a politikus és államférfi (Pályavázlat – kérdőjelekkel). In: Vitéz János Emlékkönyv.
Esztergom Évlapjai / Annales Strigonienses 1990, s. 9–38 a K u b i n y i , András: Vitéz
János és Janus Pannonius politikája Mátyás uralkodása idején. In: Humanista műveltség Pannóniában. Edd. István Bartók – László Jankovits – Gábor Kecskeméti. Pécs 2000, s. 7–26.
Jeho listy z doby Hunyadiho i pozdější V i t é z d e Z r e d n a , Iohannes: Opera
quae supersunt. Ed. Iván Boronkai. Budapest 1980.
25
B ó n i s , György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest
1971, s. 223–224.
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arcibiskupství společně s Pětikostelím.26 Tím, že Matyáš jmenoval Jana
Filipce varadínským biskupem (post s velkou tradicí a příjmem), už v té
době jasně ukázal, jaké plány s tímto Moravanem měl.
Jako diplomat Matyáše Korvína na nejvyšší úrovni se Filipec objevuje
až v roce 1476, už jako volený biskup varadínský. Do té doby pracoval
v kanceláři Matyášově, byl dokonce relátorem listin vydaných pro moravské prostředí, přímo na Moravě (v Olomouci, resp. v Brně), v letech 1474
a 1475.27 V následujícím roce se však, jako začínající diplomat, vydal na
jednu ze svých nejvýznamnějších cest, alespoň co se týče reprezentace
krále. Matyáš Korvín, který se po smrti Kateřiny z Poděbrad dlouhou
dobu poohlížel po nové manželce a byl velice často odmítán, se konečně
dočkal. Jeho nabídku neodmítl Ferrante I., král neapolský, jehož dcera
Beatrix se stala vhodnou nevěstou. Již dříve, v roce 1465, kdy se jednání
o nové Matyášově svatbě vedla také v Miláně, nabízel Ferrante Matyášovi
svou dceru, avšak starší Eleonoru, která se později vdala za Ercola d’Este,
vévodu ferrarského.28 Svatba byla připravována již od roku 1474, kdy s ní
neapolský král souhlasil. Matyáš se tuto radostnou novinu dozvěděl v říjnu
ve Vratislavi, když bylo město obleženo, jak nás o tom zpravuje vratislavský
městský písař Peter Eschenloer.29 Již následujícího roku byli na milánském
dvoře přítomni vyslanci Matyášovi, kteří měli uzavřít sňatek; Matyáš pak
oslavoval svou svatbu v únoru toho roku.30 Jeho manželka však stále ještě
zůstávala v Neapoli; až v dalším roce se na jih Itálie vydalo poselstvo, které
mělo za úkol dopravit ji na uherský dvůr. Jeho členem se stal i Jan Filipec,
což je dosti pozoruhodné, uvážíme-li, že se jedná o jeho první významnější
zahraničně-politickou misi. Před tímto datem se snad účastnil zmiňovaného jednání s Vilémem z Pernštejna a podílel se na správě dobyté Moravy.
To je zřejmě, pokud prameny dovolují usuzovat, veškerá jeho dosavadní
činnost diplomaticko-politická.
Toto poselstvo vyrazilo na cestu v létě roku 1476 a jeho cesta trvala zhruba půl roku. Vzbudilo obrovskou pozornost současných autorů
26
M á l y u s z , E.: Egyházi, s. 181.
27
SOkA Jihlava, Archiv města Jihlavy, Listiny, inv. č. 193, 17. srpna 1474; ZAO-O, fond
MCO, sg. A IV c 11, 7. dubna 1475.
28
Z s e m l y e , Anikó: Beatrix von Aragón (1457–1508): Königin von Ungarn. Politische, höfisch-kulturelle und wirtschaftliche Aspekte ihres Wirkens in Ungarn. Dissertation zur
Erlangung des Doktorgrades der Philosophie. Universität Wien, 1999, s. 70; E. K o v á c s ,
Péter: Magyarország és Nápoly politikai kapcsolatai a Mátyás-korban. In: Tanulmányok Szakály
Ferenc emlékére. Edd. Pál Fodor – Géza Pállfy – István György Tóth. Budapest 2002, s. 231.
29
E s c h e n l o e r , Peter: Geschichte der Stadt Breslau. Bd. 2. Ed. Gunhild Roth.
Münster – New York – München – Berlin 2003, s. 954.
30
Z s e m l y e , A.: Beatrix, s. 73; E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 233. Anonymní veronská kronika uvádí: „El ditto re de Ungaria, per trame tenute con Ferdinando, re de
Napoli, tolse per sua mogliere legittima e naturale una figliola del ditto re Ferdinando et per sua
ambasciaria de giugno 1475 la mandò a spoxare a Napoli.“ S o r a n z o , Giovanni (ed.):
Cronaca di anonimo veronese 1446–1488. Venezia 1915, s. 310. O návratu poslů s dary od
Beatrix píše E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 980.
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i pozdějších historiků,31 zvláště při svém průchodu Itálií; mnoho autorů
zaznamenalo pompu a okázalost průvodu reprezentujícího Matyáše Korvína.32 Mezi nejvýznamnějšími osobnostmi poselstva jsou uváděni především
Rudolf z Rüdesheimu, biskup vratislavský,33 a samozřejmě Jan Filipec, volený biskup varadínský. Kromě nich se zúčastnili i další, na jejichž jménech
se současní kronikáři víceméně shodují s výjimkou Bonfiniho, který píše
později a za celé poselstvo uvádí pouze Filipce. Nejpřesněji je vyjmenovává seznam pořízený na ferrarském dvoře, kam poselstvo (už s Beatrix)
dorazilo v říjnu 1476. Pro nás je důležité, že se poselstva nezúčastnil pouze
Jan Filipec (ten jako uherský biskup), ale také podstatný vzorek české,
moravské a slezské šlechty. Mezi vyslanci (oratores) do Neapole uvádí
ferrarský seznam také Hynka z Poděbrad, Jindřicha z Hradce34 a Jana ze
Šternberka; mezi dvořany (aulici) Jana, vévodu ratibořského, Mikuláše,
vévodu opolského, a Matyášovy vojevůdce českého původu, Mikuláše
Kropáče (capitaneus aulicorum), Jana Haugvice, Dobeše a Beneše z Boskovic
a Černé Hory, Mikuláše Lužického, Jana Planknara z Kynšperka (v textu je
uvedeno jméno Plankner), pána z Ilburka a jeho bratra (Magnificus Jlburg,
Magnificus frater suus) – nejpravděpodobněji se nejedná o Viléma z Ilburka,
který také stál na Matyášově straně, ale Půtu z Ilburka, fojta Dolní Lužice,
který působil v Matyášových službách již dříve.35 Objevují se i některá další
jména slovanského původu, která se však zatím identifikovat nepodařilo.36
Podle vyprávění Jacoba Unresta dokonce Jan ze Šternberka v Itálii zemřel,
31
Popis poselstva a jeho cesty: B e r z e v i c z y , Albert: Beatrix királyné (1457–
1508). Törtenelmi élet- és korrajz. Budapest 1908, s. 115–189 (o účastnících na s. 130–132);
Z s e m l y e , A.: Beatrix, s. 74–77; nejnověji a nejúplněji E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 233–240.
32
Např. MDE 2, s. 67, č. 38: „Dicta compagnia [Ungarescha], per quanto dicono questi veneziani, gli hanno allogiati, sono cavalli 756, delli quali el principale et capo, si e uno, quale se dice essere
barba del Re de Ungheria, …, et dopo luj sono sette altri, videlicet uno Vescovo et 6 Zentilhomini de
quello regno, tutti ben forniti d’arzenteri et assai ben vestiti; et ultra questi sono 4 turchi, che dicono
esser quelli detteno Sabazo al prefato Re…“; podrobně popisuje cestu poselstva přes Ferraru
i Z a m b o t t i , Bernardino: Diario ferrarese dall’anno 1476 sino al 1504. Ed. Giuseppe
Pardi. Bologna 1933, s. 22–24; a samozřejmě dějepisci působící ve střední Evropě: B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 66–68; E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 989–990;
U n r e s t , Jacob: Österreichische Chronik. Ed. Karl Grossmann. Weimar 1957 (reprint:
München 1982), s. 62–63.
33
Matyáš ho o tuto službu žádal dopisem někdy na jaře 1476, Mátyás király levelei, külügyi
osztály. Köt. 1 (=MKL 1). Ed. Vilmos Fraknói. Budapest 1893, s. 340–341, č. 237.
34
Ten byl dokonce neapolským králem pasován na rytíře, MDE 2, s. 326–330, č. 225,
226.
35
E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 990 uvádí „czwen herren von Ylburg awß Lusicz“.
Eschenloer (s. 933) též uvádí Půtu jako jednoho ze zástupců Matyáše na opavském sjezdu
v září 1473, „herre Boto von Ylburg“. Srov. T e r š l o v á , Helena: Vilém starší z Ilburka
(†1490). In: Pater familias: Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Ivana Hlaváčka.
Edd. Jan Hrdina – Eva Doležalová – Jan Kahuda. Praha 2002, s. 433–441 o možné spojitosti
Viléma s výpravou nic neuvádí.
36
B e r z e v i c z y , Albert de (ed.): Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó
okiratok. Budapest 1914, s. 27–29, č. 21. Další jména např. Magnificus Zbinyek, Magnificus
Wayspriocha.
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stejně jako asi sto dalších členů poselstva, „jeden vévoda ze Slezska a mnoho
uherských pánů“.37 Podstatné zastoupení šlechty z českých zemí však také
jednoznačně odkazuje na Matyášovy mocenské nároky. Byl králem nejen
uherským, ale také českým, a náležitě to dával najevo – svou reprezentací.
Zastupovali jej šlechtici všech zemí, v nichž vládl. Jaký je to rozdíl proti
poselstvu uherského a českého krále Vladislava II. Jagellonského do Benátek roku 1502 pro jeho nastávající ženu Annu z Foix, které mezi svými
členy nemělo podle některých pramenů jediného českého šlechtice.38
Poselstvo vyrazilo z Budína v půli června a 1. srpna přišlo do Benátek,
kde se po několika dnech nalodilo a pokračovalo loděmi do Ferrary, kam
vyslanci dorazili 8. srpna. Setkali se zde s ferrarským vévodou Ercolem
d’Este, jehož manželkou byla sestra Beatrix Eleonora. Dále poselstvo pokračovalo po vodě, neboť ve střední Itálii se rozšířil mor. O dalším postupu
průvodu panovaly mezi historiky pochybnosti, neboť Antonio Bonfini
uvádí, že Jan Filipec navštívil Urbino, kde ukázal vévodovi Federicovi da
Montefeltro, známému milovníkovi umění a mecenáši, dary od uherského
krále.39 Vznikla domněnka, že se poselstvo rozdělilo na dvě poloviny, což
však popírá Péter Kovács, jenž předpokládá, že Bonfini píšící své uherské
dějiny o více než deset let později se pletl a spojil toto poselstvo s jinými vyslanci Matyáše Korvína.40 Jeho hypotézu by mohla dokládat čilá
korespondence mezi Federikem a Matyášem a také skutečnost, že v roce
1476 navštívili poslové krále Matyáše Urbino dvakrát: jednou v lednu při
cestě do Říma (na radu Federica se vyhýbali oblastem zasaženým morem)
a jednou ke konci roku, kdy Francesco Fontana, italský lékař ve službách
Matyáše Korvína, zval Federica na Matyášovu svatbu.41 Bonfini velice
37
U n r e s t , J.: Österreichische Chronik, s. 62, „ein herr von Sternnwerg von Pehaym,
der starb in Wellischen lannden… peyn ainem hundert sturben, eyn hertzog aus der Slesy und vill
Vnngrischer herren“. Jan ze Šternberka se však objevuje ještě na seznamu z Ferrary.
38
M a c e k , Josef: Tři ženy krále Vladislava. Praha 1991, s. 155–156; AČ 10, s. 104,
č. 1145. Tento pramen je rozhodně autoritativnější (neboť se jedná o korespondenci mezi
Vladislavem Jagellonským a Petrem z Rožmberka), než popis Anniny cesty od francouzského
člena doprovodu, v němž se mluví i o Češích (mohlo jít o nepřesnost pozorovatele neznalého
situace). M a r c z a l i , Henrik (ed.): Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból. Magyar
Történelmi Tár 23, 1877, s. 98: „Le vingtiesme jour d’aoust feste sainct Bernard partir la dame
de Venize en une gallere avec plusieurs princes, grans seigneurs et notables personages francoys,
hongres et bouesmes, venuz la accompaigneurs et en bon ordre“.
39
B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 67; o Federicovi a umění Hollingsworth, Mary:
Patronage in Renaissance Italy. From 1400 to the Early Sixteenth Century. London 1994, s.
192–201; C l o u g h , Cecil H.: The Duchy of Urbino in the Renaissance. London 1981, zvl.
studie č. VIII, IX; L a u t s , Jan – H e r z n e r , Irmlind Luise: Federico da Montefeltro,
Herzog von Urbino. Kriegsherr, Friedensfürst und Förderer der Künste. München – Berlin
2001, s. 217–391.
40
E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 235. Bonfini měl latinskou řeč před vévodou
někdy na přelomu let 1477/1478, prostředí urbinského dvora znal, i když ve službách vévody nikdy zaměstnán nebyl, C l o u g h , C. H.: The Duchy, č. VIII, s. 137; L a u t s ,
J. – H e r z n e r , I. L.: Federico, s. 346–347.
41
M o n t e f e l t r o , Federico da: Lettere di stato e d’arte (1470-1480). Ed. Paolo
Alatri. Roma 1949, s. 2–4, č. 2; s. 32–33, č. 28.
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vynášel postavení Filipce a nazýval jej legationis princeps, což je ovšem
mylná interpretace ovlivněná pozdějším významným postavením Filipce na
královském dvoře. O vedení poselstva se dělil s Rudolfem z Rüdesheimu
a Janem Pongrácem z Dengelegu.
Vyslanci tedy s největší pravděpodobností pokračovali z Ferrary
po moři a do Neapole dorazili 7. září, avšak město se na jejich návštěvu
připravovalo již od srpna. Oslavy pak probíhaly po celý týden a svatba per
procuram, při níž uherského krále zastupoval jeho bratranec Jan Pongrác
z Dengelegu, proběhla 15. září. Při této příležitosti také převzali Jan Filipec,
Jan Pongrác a Jan ze Sv. Jiří a Pezinku věno Beatrix v hodnotě 200 000
zlatých.42 Celý uherský průvod rozhojněný o novou uherskou královnu
a její doprovod vyrazil z města na svou cestu o tři dny později. Zpáteční
cesta začala po pevnině – přes Benevento a Apulii do Manfredonie, kde
se celá výprava 2. října nalodila a vydala se směrem k Uhrám. Jejich první
zastávkou však byla znovu Ferrara, kde se Beatrix setkala se svou sestrou,
jež se nezúčastnila svatebních oslav v Neapoli. Cesta po moři nebyla bez
problémů, jak již napovídá datum jejich plavby (cestování po moři bylo od
poloviny září do 10. listopadu považováno za nejisté, a potom až do března
za nemožné).43 Po bouři na moři se výpravě podařilo přistát u města Chioggia v Pádské deltě v noci z 13. na 14. října a po dvou dnech se dopravili
do Ferrary, kde cestovatele čekalo přátelské přijetí.44 Právě z této návštěvy
poselstva pochází již zmiňovaný seznam všech uherských členů výpravy
s jejich doprovody. Celkový počet koní všech oratores a aulici je 539; je
zajímavé, že největší počet koní je zaznamenán právě u doprovodu Jana
Filipce, a to šedesát. U dalších významnějších vyslanců se jejich doprovody
také počítají na desítky (např. Rudolf z Rüdesheimu měl průvod padesáti
koní), ale u dalších šlechticů (označených aulici) se počty pohybují do
deseti; Péter E. Kovács odhaduje, že celé poselstvo (s doprovodem Beatrix)
čítalo kolem devíti set členů.45 Průvod byl vskutku pompézní, jak zaznamenává ferrarský kronikář Bernardino Zambotti popisující jeho vstup do
města branou sv. Blažeje 16. října. Poselstvo prošlo městem až na náměstí,
a pak zamířilo do vévodského paláce. Další oslavy se konaly v následujících
dnech a po setkání se svou rodinou, opustila Beatrix město 21. října.46 Přes
benátské území, Treviso a Villach směřovala k severovýchodu. Cesta přes
Villach však mohla být nebezpečná nejen kvůli blížící se zimě, ale především
z důvodu tureckých nájezdů na tuto oblast. Před touto volbou cestovatele
už v Benátkách, kde byl průvod ještě 30. října, varoval Angelo Fasolo, biskup
42
E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 235–236; Z s e m l y e , A.: Beatrix, s. 74.
43
O h l e r , Norbert: Cestování ve středověku. Jinočany 2003, s. 32.
44
Z a m b o t t i , B.: Diario, s. 23; E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 236–237.
45
B e r z e v i c z y , A. de (ed.): Aragoniai, s. 27–29, č. 21; E. K o v á c s , P.:
Magyarország, s. 237.
46
Z a m b o t t i , B.: Diario, s. 24; E. K o v á c s , P.: Magyarország, s. 238.

13

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

z Feltre a v této době správce aquilejského patriarchátu. Jak napsal ve svém
listu Marcu Barbovi, aquilejskému patriarchovi, také vratislavský biskup
Rudolf z Rüdesheimu byl skeptický.47 Beatrix i celému průvodu se podařilo
bez problémů projít a na hranicích uherského království se v Ptuji setkala
na počátku prosince s královnou-matkou, Alžbětou Szilágyi.48
Z této části cesty nemáme žádné zprávy o Janu Filipcovi. Ten však
byl nepochybně přítomen celou dobu trvání poselstva. Podle Eschenloera
se Filipec zúčastnil pozdější svatby v Stoličném Bělehradě, korunovace
královny Beatrix tamtéž a svatebního veselí v královském paláci v Budíně,
jemuž byli přítomni i další zástupci šlechty českých zemí včetně Dobiáše
a Václava z Boskovic, který dokonce při oslavách uváděl všechny ke dvoru
na hostinu.49 Svatební oslavy se měly konat ve velkém stylu a byli na ně
pozváni mnozí evropští panovníci, včetně císaře, jak se zmiňují současní
kronikáři a jak dokládají i samotná pozvání. Málokteří však pozvání přijali,
neboť stále nepovažovali Matyáše za sobě rovného partnera. Pouze jeden
z vysoce postavených pozvaných se zúčastnil, a to bratr bavorského vévody Albrechta IV. Kryštof, jako jediný zástupce německých knížat (ostatní
poslali své posly).50 Biskupu varadínskému na oslavách patřilo velice
významné postavení, když předsedal sedmému stolu na svatební hostině,
avšak je třeba zmínit, že těmto stolům předsedali výhradně uherští magnáti
a preláti, takže je opět nutné připomenout, že se Filipec počítal mezi ně
a ne mezi zástupce českých zemí.51 Významní hosté ze zahraničí (bavorský
vévoda a členové doprovodu Beatrix) byli usazeni u královského stolu. Od
této chvíle se pak Jan Filipec diplomatických cest a jednání ve službách
Matyáše Korvína účastnil pravidelně až do roku 1490.
47
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 5641, f. 149r, 29. října 1476, Venetiis,
„Serenissima domina regina est hic… recessura est ad Ungariam, die mercurii, que erit XXXa
mensis: et montes ascendet per canalem Villaci; non tamen consilio meo nec domino Vratislaviensis,
qui mecum sentit. Exponit enim se per illam viam manifesto periculo, ex proxima excursione turcorum, qui nuper Tarvisiam, Agrum Villacensem, et totius Carinthie inferioris igne ferroque misere
vastarunt…“. O Angelovi C h e r u b i n i , Paolo: Fasolo, Angelo. In: Dizionario biografico
degli italiani. Sv. 45. Roma 1995, s. 249–254.
48
F r a k n ó i , Wilhelm: Mathias Corvinus, König von Ungarn (1458–1490). Freiburg
i. Br. 1891, s. 183.
49
E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 996: [Matyáš] „slugk rittere …herczuge Hinken
von Glacz, herren Thobiam von Boskewitz, herren Waczla von Boskewicz, Cropatsch, Lűsiczky vnd
herczoge Niclas zu Oppulen vnd vil andire“; s. 997: „Herre Waczla von Tsernahora hat sie alle zu
hofe gefuret.“
50
B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 66, 69; E s c h e n l o e r , P.: Geschichte,
s. 989, 996–998; a např. M o n t e f e l t r o , F. da: Lettere, s. 32–33, č. 28. Srov. též
N e h r i n g , Karl: Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum hunyadisch-habsburgischen Gegensatz im Donauraum. 2. vyd. München 1989, s. 76–77.
51
E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 998: „Dornoch worden geordnet siben fűrsten
tische, bischoffe vnd amecht lűte des konigreichs zu Hungernn… Der erste tisch nehst des konigs was
der grossen graffen, der ander des gubernators, der dritte herren Pangrecz woyden, der firde herren
Pamphi Micolasch, der fumffte des bischoffs von Collatschan, der sechste des bischoffs von Sibenburgen,
der sibende des bischoffs von Waradin.“
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Jeho diplomatická činnost byla velice rozsáhlá. Mezi jeho destinace
patřily samozřejmě české země, kde se objevil už v roce 1474–1475, jak
bylo zmíněno výše. V tomto trendu i dále pokračoval: ihned po oslavách
královské svatby, na počátku roku 1477, se spolu s Václavem z Boskovic
a snad také s Mikulášem Kropáčem vypravili na sněm české katolické strany
do Českých Budějovic. Václav z Boskovic a Mikuláš z Nevědomí si měli
vyzvednout na brněnské radnici 600 zlatých, které tam položil Jan Bělík
z Kornic, správce Horního Slezska.52 V českých zemích, tedy v Čechách,
na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích plnil Filipec mnohé úkoly až do konce
života Matyášova. Podílel se na vytváření mírové smlouvy v roce 1478 (za
což nebyl podle Eschenloera i Długosze Matyášem pochválen, neboť prý
on a jeho dva spolupracovníci Tas z Boskovic a Rudolf z Rüdesheimu
překročili sobě svěřené pravomoci k uzavření smlouvy),53 při té příležitosti
navštívil Prahu. V Praze se objevil ještě několikrát; třikrát byl přivítán
Václavem Korandou, jehož proslovy se dochovaly v jeho Manuálníku,
kde jsou zaznamenány roky 1478, 1480 a 1488 (k roku 1488 Koranda
uvádí „in quarto [adventu] 1488“).54 Podle poznámky na přídeští jednoho
mikulovského rukopisu byl Jan Filipec v Praze přítomen i v listopadu 1485
společně s Hynkem z Poděbrad;55 na podzim roku 1485 byl také v některých
důležitých záležitostech („in arduis rebus nostris“) vysílán na Moravu.56 Ani
ze Starých letopisů, ani z Matyášova listu bratislavské městské radě není
52
AČ 6, s. 55, č. 15, věřící list pro posly; s. 141, č. 21, dopis obou sněmu, omlouvají se za
zdržení. Peníze na brněnské radnici, Archiv města Brna, Sbírka listin, 4. ledna 1477, Budín.
53
E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 1042; D ł u g o s s i u s , Johannes: Historiae
Polonicae libri XII. Ed. I. Ż. Pauli – A. Przezdziecki. Tom. 5. Cracoviae 1878, s. 672–673.
54
T r u h l á ř , Josef (ed.): Manuálník M. Vácslava Korandy t. r. rukopis bibliotheky
klementinské. Praha 1888, s. 128–131; P a l a c k ý , František (ed.): Staří letopisové čeští
od roku 1378 do 1527. In: Dílo Františka Palackého. Sv. 2. Ed. Jaroslav Charvát. Praha 1941,
s. 190, č. 612 (1480).
55
Jedná se o poznámku na zadním přídeští rukopisu Moravské zemské knihovny, rkp.
Mk 34: „Anno domini 1485 dominico in die Bricci [13. listopadu] intromisit se rex Ungarie in
Civitatem Coloniam per Reverendum in Christo dominum Johannem Episcopum Waradiensem et
Holomucensem, dictum Ffilipecz, qui venit in centum equis et feria IIII in die Othmari [16. listopadu]
Pragam equitavit cum principe Hynko de Podiebrad ad regem Wladislaum (et pater domini episcopi
tunc temporis est sibi defunctus). Et eodem anno magna fuit divisio in pecunia ubi nunquam sic
fuit auditum“. Vladislav Dokoupil (Soupis rukopisů mikulovské Dietrichsteinské knihovny. Praha
1958, s. 75) četl 1482, což je však omyl jak paleografický, tak chronologický, neboť neděle na
den sv. Brikcí připadá roku 1485 (a ne 1482), stejně druhé datum. V roce 1482 ještě nebyl
Filipec olomouckým administrátorem; k problémům s penězi došlo také roku 1485, srov.
P a l a c k ý , F. (ed.): Staří letopisové, s. 206, č. 639; Š i m e k , František – K a ň á k ,
Miloslav (edd.): Staré letopisy české z rukopisu křižovnického. Praha 1959, s. 301. Otec Jana
Filipce, Filip z Prostějova, zemřel rovněž roku 1485, srov. H l o b i l , Ivo – P e t r ů ,
Eduard: Humanism and the Early Renaissance in Moravia. Olomouc 1999, s. 144.
56
Matyáš žádal bratislavskou městskou radu, aby poskytla Filipcovi lodě na přeplavení
přes Dunaj, L e h o t s k á , D. – H a n d z o v á , D. – H o r v á t h , V. –
H r a b u š š a y , Z. – M e r g l o v á , N.: Inventár stredovekých listín, listov a iných
príbuzných písomností. Praha 1956, s. 521, č. 3835 (2. října 1485). I tento list potvrzuje Filipcovu
cestu do českých zemí v roce 1485. (Měl jsem k dispozici pouze kopii v Magyar országos
levéltár (=MOL), DF 240675).
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patrné, co bylo účelem Filipcovy cesty. Snad se mohlo jednat již o přípravy
schůzky obou králů v září 1486 v Jihlavě, jíž se Filipec také zúčastnil. Dále
se účastnil jednání mezi Matyášem a Vladislavem roku 1479 v Olomouci.
Po olomouckém sjezdu pracoval v letech 1479–1481 pro Matyáše zvláště
ve Slezsku a Lužicích, což se však dá označit spíše za Filipcovu činnost
politickou (a ne diplomatickou), neboť se jedná spíše o vnitropolitické záležitosti Matyášova českého království.57 Ke konci Matyášovy vlády navíc na
Moravě a ve Slezsku připravoval pozici plánovaného Matyášova nástupce na
českém trůnu, jeho nemanželského syna Jana Korvína; o tom však později.
Filipcovy návštěvy českých zemí je třeba rozdělit do dvou skupin:
jednak to jsou záležitosti, které Filipec řešil jako zástupce panovníka – především na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích; v Čechách to byla především
Filipcova účast na zemském sněmu v Českých Budějovicích roku 1477,
v době, kdy si ještě Matyáš činil nároky na Čechy samotné a kdy byl sněmovníky uznáván českým králem. Ostatní návštěvy Čech by bylo lze nazvat
diplomatickou činností, neboť se jednalo o mezistátní jednání mezi jím jako
zástupcem krále Matyáše a českým králem Vladislavem II. či jeho zástupci.
České země však nebyly jedinou oblastí Filipcovy činnosti, jež od
konce sedmdesátých let nabírala na obrátkách. Již během roku 1477 jednal
v Kremži s císařem o podmínkách mírového řešení roztržky mezi Fridrichem
III. a uherským králem způsobené jednak tím, že ostřihomský arcibiskup
Johann Beckensloer přeběhl k císaři, a jednak tím, že císař 10. června 1477
uznal Vladislava II. za českého krále. Matyáš vyhlásil císaři válku hned
v první půli července a již v srpnu došlo na mírová jednání, která se ovšem
protáhla až do prosince, kdy byl rovněž Matyáš uznán císařem za českého
krále. Mírových jednání se zúčastnil také Jan Filipec, jenž vedl rozhovory
v srpnu s nereálným požadavkem 752 tisíc zlatých válečných kompenzací.
Tato suma poklesla později v průběhu dalších jednání, na něž byl Filipec
vyslán 7. října 1477, až na 100 tisíc zlatých uvedených v konečné mírové
smlouvě z 1. prosince 1477.58
57
O Filipcových aktivitách ve Slezsku v letech 1479–1481 např. M a r k g r a f ,
Hermann (ed.): Annales Glogovienses bis z. J. 1493 nebst urkundlichen Beilagen. Breslau 1877,
s. 39–40, 44–45; č. 87–93, s. 129–135. Jako orator regis a králův obrister anwald pořádal ve
Slezsku sněmy; E s c h e n l o e r , P.: Geschichte, s. 1065: „Konig Mathias sante gen Breslow
herrn Johannem bischoff von Waradein, diser was nicht prister, sunder ser ein wertlicher herre“;
Arras, Paul (ed.): Regestenbeiträge zur Geschichte des Matthias I. Corvinus, Königs von Ungarn
(1458–1490) und Titularkönigs von Böhmen (1469–1490), zusammengestellt auf Grund der
Urkunden im Bautzener Stadtarchive. Ungarische Jahrbücher 4, 1924, s. 202–206. Nejnověji
Č e r n ý , V.: Diplomat, s. 45–52.
58
C h m e l , Joseph (ed.): Actenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg
im Zeitalter Maximilian’s I. Bd. 2. Wien 1855, s. 110; K i n z l , Josef: Chronik der Städte
Krems, Stein und deren nächster Umgegend. Krems 1869, s. 68–69; v říjnu byl Filipec vyslán
do Rakous: MDE 2, s. 361, č. 248. O sporech císaře a Matyáše a jejich bojích viz R á z s ó ,
Gyula: Die Feldzüge des Königs Matthias Corvinus in Niederösterreich 1477 bis 1490. Wien 1973;
N e h r i n g , K.: Matthias.
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Tato mírová smlouva, podpořená také císařovým uznáním Matyáše
za českého krále 13. prosince toho roku, však trvalé řešení rozporů nepřinesla. Situace se přece na krátkou dobu uklidnila, a v této době byl znovu
prostor pro Filipce-diplomata. Na podzim roku 1479, ještě předtím, než
se vypravil do Slezska, zajel Filipec do Drážďan a později, již po sněmu ve
Slezsku, do Pasova, kde měl upevňovat přátelské vztahy mezi Korvínem
a Wittelsbachy (i proti Fridrichovi III.) a odkud měl do Uher doprovázet
papežského legáta Jana Aragonského, mladšího bratra Matyášovy manželky
Beatrix, s nímž se Filipec mohl znát již ze svatby v Neapoli.59 Jak je vidět,
Matyáš již svého diplomata nevyužíval pouze pro důležitá politická jednání,
ale také pro různá reprezentativní poslání. V tomto směru Filipcova mise
do Pasova a jeho setkání s papežským legátem, stejně jako jeho doprovázení plně potvrzují pozici, kterou Filipec získal již účastí na výpravě do
Neapole v roce 1476.
Poté, co ukončil svou činnost ve Slezsku i po jednáních v Praze (kolem svaté Kateřiny 1480), kde podle Starých letopisů žádal o propuštění
těch, kteří se účastnili potyčky před dvěma lety, při jeho poslední návštěvě
Prahy,60 zamířil Filipec znovu do Rakous. Již v dubnu 1481 byl vyslán do
Vídně, aby jednal o „jistých záležitostech svaté říše“, jak uvádí jeho pověřovací listina dochovaná v opisu v dalším mikulovském rukopisu.61 Při této
příležitosti také „reverendissimus in Christo pater episcopus Varadiensis, legatus
regis Ungarie“ navštívil vídeňskou univerzitu a věnoval uherskému národu
28 d. na nákup ryb.62 „Jisté záležitosti“ znamenaly opět jednání o míru,
neboť na počátku roku 1481 vpadl Fridrich III. do Uher a byl zastaven
až u Rábu. Matyášovy síly byly v tu chvíli roztříštěné, neboť v roce 1479
bojoval na jihu země (porazil Turky u Kenyérmező) a v roce 1481 také
vypravil část svého vojska do jižní Itálie. Tam mělo pomoci jeho tchánovi
při vyhnání Turků z Otranta. V květnu 1481 byl prozatím uzavřen mír
a Matyášovi zástupci se měli zúčastnit říšského sněmu v Norimberku. Jimi
byli opět Jan Filipec a Václav z Boskovic, kteří spolu zastupovali krále již
59
Drážďany a Pasov: N e h r i n g , K.: Matthias, s. 115, 118; MKL 1, s. 445, č. 300,
Arnoštovi a Albrechtovi Saským píše Matyáš 21. září 1479; s. 455–456, č. 308, v dopise Janovi
Aragonskému z konce října Matyáš píše, že ho z Bavorska varadínský biskup doprovodí do
Uher: „…expedivimus reverendum patrem dominum Ioannem episcopum Waradiensem, quem
jussimus ire crastino in occursum reverendissime paternitatis vestre usque Pathaviam. Is accepit
a nobis in mandatis, ut se paternitati vestre associet, et via commodiori conducat. Qui bene diriget iter
paternitatis vestre et viam illi aptiorem melioremque ostendet, tamquam is qui optime novit locorum
situs.“
60
P a l a c k ý , F. (ed.): Staří letopisové, s. 190; T r u h l á ř , J. (ed.): Manuálník,
s. 129–130.
61
MZK, rkp. Mk 9, f. 239r, 13. dubna [1481], Radkersburg; srov. N e h r i n g ,
Karl: Quellen zur ungarischen Aussenpolitik in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Levéltári
Közlemények 47, 1976, s. 106, č. 119.
62
S c h r a u f , Károly (ed.): A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól
1630-ig. Budapest 1902, s. 242. Ovšem titulatura „reverendissimus“ je netypická a neodpovídá
Filipcově biskupské hodnosti.
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na zemském sněmu v Českých Budějovicích. Přestože jejich mise byla
podpořena Matyášovými listy přímo účastníkům sněmu, stejně jako pověřovacími listy pro oba vyslance, nebyla úspěšná a ani Jan Filipec, ani Václav
z Boskovic na sněm nebyli vpuštěni.63 Toto byl na dlouhou dobu poslední
pokus o jednání mezi Matyášem a Fridrichem, neboť v březnu 1482 zahájil
Matyáš novou válku proti císaři, která trvala prakticky až do Matyášovy
smrti v roce 1490 a jejímž významným mezníkem bylo Matyášovo dobytí
Vídně 1. června 1485.64 Několik měsíců po dobytí Vídně (10. srpna) byl
Filipec vyslán k císaři do Kremže; náplň tohoto jednání však známa není.
Snad Matyáš již tehdy představoval své mírové požadavky.65
V roce 1486 Filipec připravoval a zúčastnil se setkání Matyáše Korvína
a Vladislava Jagellonského v Jihlavě.66 Zde šlo ze strany Filipcovy o nejvýznamnější diplomatickou akci toho roku, neboť byla pečlivě připravována již
delší dobu předem; snad již od listopadu 1485.67 Na počátku následujícího
roku byl Filipec zpět v Budíně, což dokládají některé listiny, ale již v červnu se vydal na cestu do Jihlavy. Českého krále Vladislava pak v průběhu
července navštívil v Kutné Hoře a informoval jej o nemoci krále Matyáše
(jednalo se zřejmě o záchvat dny), zároveň omlouval jeho pozdní příjezd.68
Korvín dorazil do Jihlavy až na počátku září. Jednání s Vladislavem, která
řešila některé otázky vyplývající ještě z olomouckého míru, probíhala ve
velice přátelské atmosféře a Jan Filipec se jich také účastnil. Staré letopisy
např. vyprávějí, jak král Matyáš jel pouze s „biskupem varadínským“ překvapit krále Vladislava, když ten přijížděl k městu.69 Po skončení tohoto
sjezdu se Filipec k Matyášovi, jenž odjel do Vídně, připojil pouze na cestě
do Znojma; pak zůstal na Moravě, aby zde vyřídil některé záležitosti sou63
Listy pro říšská knížata na sněm, MKL 2. Budapest 1895, s. 153, č. 87; s. 154–155,
č. 89. Stejné listy jsou v MZK, rkp. Mk 9, f. 250v–251v. O neúspěchu viz K r o n t h a l ,
Berthold – W e n d t , Heinrich (edd.): Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des
Königs Matthias Corvinus. Bd. 2. (Scriptores rerum Silesiacarum 14). Breslau 1894, s. 47–48,
č. 370.
64
R á z s ó , Gy.: Feldzüge.
65
Spolu s Filipcem byl vyslán královský rada (titul pravděpodobně prázdný) hrabě
Schafried z Leiningen, K u b i n y i , András: Matthias Corvinus. Die Regierung eines
Königreichs in Ostmitteleuropa 1458–1490. Herne 1999, s. 67, 215.
66
O jihlavské schůzce obou králů P a l a c k ý , F.: Dějiny, sv. 5, s. 163–165;
F r a k n ó i , Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra. Budapest 1914, s. 14–17, 33–38.
67
Viz pozn. č. 55.
68
K r o n t h a l , B. – W e n d t , H. (edd.): Politische Correspondenz, Bd. 2,
s. 103, č. 436, informuje o tom Vratislavské jejich městský písař, který také přijel do Jihlavy:
„und zihen ausz [všichni uherští vyslanci] mit dem gemelten hern bischof Jhan [=Filipec] uf hewte
datum zu dem allerdurchleuchten konig zu Behm uf den Berg und, alzo ich vorneme und eigentlicher bericht werde, umbe irstreckung und vorlegung des tages, wenn unszer allergn. her konig ist
fast kranck und ist zu Breszburg und hat sein alde kranckheit…“ Podobně informovali poslové
Českých Budějovic, P a l a c k ý , F.: Dějiny, sv. 5, s. 163. Srov. též D o m o n k o s ,
Leslie S.: The Medical History of a Medieval Hungarian King: Matthias Corvinus (1458–1490).
In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv. Ed. Péter Tusor. Budapest 1998, s. 140.
69
P a l a c k ý , F. (ed.): Staří letopisové, s. 207–208, obsahuje popis celého setkání.

18

J

A

N

F I

L

I

P

E

C

…

visející s olomouckým biskupstvím či s Matyášovou vládou – vydal některé
listiny jeho jménem a zúčastnil se zemského sněmu v Brně. Poté odjel do
Vídně, aby se připravil svou další diplomatickou cestu, již měl vykonat
v následujícím roce.
Tímto velkým úkolem byla téměř roční cesta po Evropě; Jan Filipec
měl navštívit severní Itálii, Francii a Švýcarsko; nakonec však zůstalo pouze
u prvních dvou z toho důvodu, že Filipcova cesta ve Francii se neúměrně
prodloužila a jako vyslanec ke švýcarskému Spříseženstvu jej zastoupil
Nikolaus von Köckeritz, diplomat účastnící se saského poselstva do Říma
v letech 1470–71, který byl později podle vlastních slov rádcem Vladislava Jagellonského a v roce 1484 přešel do služeb uherských.70 Jan Filipec
vyrazil z Vídně zřejmě na počátku února, i když jeho pověřovací listy jsou
datovány 13. ledna.71 Jeho hlavním cílem byla Francie a posláním zisk sultána Džema, jehož Matyáš Korvín plánoval využít v boji proti jeho bratru
sultánovi Bajezidovi II. Džem se po neúspěšném boji proti svému bratrovi,
jenž po smrti jejich otce Mehmeda II. Dobyvatele získal trůn, uchýlil k johanitům na Rhodos, kde chtěl žádat o pomoc. Jeho záměr mu však nevyšel,
neboť křesťanstvo v této době nebylo připraveno na eventuální křížovou
výpravu proti sultánovi, takže johanité spíše než boj volili cestu dohody
s Bajezidem. Džem byl odeslán do Francie, kde byl držen v podstatě jako
zajatec na johanitských komendách v oblasti, odkud pocházel velmistr
řádu Pierre d’Aubusson.72 Matyáš se nejdříve pokoušel Džema na svůj dvůr
prostě pozvat, ten však nemohl dorazit, neboť byl držen v zajetí.73 Proto
se později uchýlil k dohodě s Ercolem d’Este, jenž vyslal do Francie (do
70
M a c e k , Josef: K zahraniční politice krále Jiřího. ČsČH 13, 1965, s. 37–43; H e y m a n n , Frederick G.: George of Bohemia. King of Heretics. Princeton 1965, s. 573; N e h r i n g , K.: Matthias, s. 182, uvádí, že Köckeritz přešel ze služeb saských do uherských
(v saských službách byl ještě v roce 1482, tamtéž, s. 162–163), avšak jeden milánský vyslanec
zaznamenal 7. července 1487 jeho slova o službě u Vladislava Jagellonského: „…et dice essere
stato suo capitanio e cunsselier de dito Re de Bovemia [Vladislav] et adesso è cunsselier del Re de
Ongaria,“ F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 62, č. II/14, tamtéž výklad o Köckeritzově
švýcarském poselstvu (s. 44–46) a další prameny.
71
MDE 3. Budapest 1877, s. 248–250, č. 149, 150; též MKL 2, s. 312–313, č. 187.
F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 38, srov. MDE 3, s. 255–258, č. 154. To, že francouzský posel a Jan Filipec jeli společně, dokazuje jiná zpráva téhož vyslance až z 31. prosince
1487, MDE 3, s. 374–376, č. 232; list Eleonory, vévodkyně ferrarské, pro její sestru Beatrix
Aragonskou, uherskou královnu, MDE 3, s. 284, č. 172, který zaznamenává příjezd obou do
Ferrary, a Bonfinis, A. de: Rerum, 4, 1, s. 145.
72
O Džemovi např. T h u a s n e , L.: Djem-sultan, fils de Mohammed II, frère de
Bayezid II (1459–1495), d’après les documents originaux en grande partie inédits. Étude sur la
question d’orient a la fin du XVe siècle. Paris 1892; F i s h e r , S. N.: The Foreign Relations, s. 14–50; İ n a l c ı k , H.: A Case Study; S e t t o n , Kenneth M.: The Papacy
and the Levant (1204–1571). Vol. 2. The Fifteenth Century. Philadelphia 1978, s. 381–507;
V a t i n , Nicolas: Sultan Djem: Un prince ottoman dans l’Europe du XVe siècle d’après deux
sources contemporaines: Vâkı‛ât-ı Sultân Cem, Œvres de Guillaume Caoursin. Ankara 1997;
K a l o u s , Antonín: Evropská pouť prince Džema. Osmanský princ v osidlech diplomacie
pozdního středověku. Dějiny a současnost 26, 2005, č. 10, s. 37–40.
73
MKL 2, s. 244–246, č. 140.
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Marseille) své lidi, kteří měli zajistit Džemův útěk. O jejich činnosti není
příliš známo; určitě však neuspěla a zřejmě byla objevena francouzským
králem: Matyáš byl o ní informován.74 Jedna Matyášova poznámka v listě
jeho vyslanci v Miláně Francescovi Fontanovi dokládá, že Filipec měl odcestovat již dříve a zřejmě pomoci řešit záležitosti s Džemem. Ale protože
byl již vyslán do Čech, aby připravil sjezd v Jihlavě, nemohl Matyáš odpovědět na vše, na co se Fontana ptal. Fontana měl navíc přesvědčit vévodu,
aby zajistil, že „kdyby se [Džem] nemohl dostat do našich rukou, nedostane se
do rukou papežových“.75
Filipec na své cestě severní Itálií projel Benátkami, se kterými sice
Matyáš nebyl ve válce, jako dříve, ale přesto záměry Benátčanů byly odlišné.
Především se snažili, aby se Džem nedostal do rukou uherského a českého
krále, neboť by to mohlo porušit jejich dohodu s Bajezidem II. uzavřenou již roku 1482 (Benátčané také často Bajezida informovali o pohybu
a situaci jeho bratra).76 Filipec se zřejmě se svým posláním příliš netajil,
neboť v dubnu 1487 zpravují Benátčané papežského legáta o jeho průjezdu
jejich městem a uvádějí, že i když papež chce získat Džema pro „bezpečnost
a společné dobro všech křesťanských států“, Matyáš by jej prostřednictvím
varadínského biskupa chtěl uzmout pouze pro sebe.77 Benátčané se skutečně snažili zabránit tomu, aby Džema získal Matyáš a rozesílali varování
a příkazy svým vyslancům v Římě i na francouzském dvoře. Hieronimo
Giorgio (Zorzi) pobývající ve Francii dostal zprávy o tom, že Filipec již
byl v Benátkách a je na cestě dál a že bude dělat vše pro to, aby Džema
získal. Hieronimo se má snažit, aby k tomu nedošlo.78
Varadínský biskup mezi tím pokračoval ve své cestě severní Itálií. Po
průjezdu Benátkami se zastavil ve Ferraře, kam přijel 25. března a zdržel
se pouze několik dní; 28. března byl už opět na cestě a znovu přes Benátky jel do Padovy a dál do Francie. To alespoň uvádí ferrarský kronikář
Bernardino Zambotti,79 Eleonora naproti tomu 17. dubna píše Beatrix do
Uher, že „il Reverendissimo Monsignor Episcopo Varadino“ přijel 1. dubna
74
MDE 3, s. 60, č. 50 (s jistými opravami MKL 2, s. 299–300, č. 176); s. 109–110, č. 82;
s. 180, č. 116; s. 210–212, č. 131; s. 219–220, č. 135; srov. též T h u a s n e , L.: Djem-sultan, s. 146–148. O francouzském vyslanci informujícím Matyáše píše Cesare Valentini, MDE
3, s. 374, č. 232.
75
MKL 2, s. 304, č. 182.
76
Srov. např. MDE 3, s. 59, č. 49; s. 232–233, č. 142; s. 324–325, č. 197 atd.
77
MDE 3, s. 277, č. 168: „…el Serenissimo Re de Hungaria procura veno de haverlo [Džema]
nele suo mano. …Monsignor de Varadin Ambaxiador e supremo Cancellier del dicto Re, homo de la
reputation che le, esserse de qui partito molto celeremente et andare cum ogni festinancia in Franza,
dove intendemo, che tra le altre cosse, quale lha a tractare cum quella Christianisima Maesta, le per
fare ogni possibile instantia, et per adhiber ogni studio non solum cum persuasione, sed etiam cum
spender per haver el dicto fratello [del Turco].“
78
MDE 3, s. 279–280, č. 169 (Antonio Vincinguerra); s. 280–282, č. 170 (Hieronimo
Giorgio). O Giorgiovi srov. M a t t i n g l y , Garrett: The First Resident Embassies: Mediaeval
Italian Origins of Modern Diplomacy. Speculum 12, 1937, s. 438.
79
Z a m b o t t i , B.: Diario, s. 181–182; F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 39.
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a byl jí a jejím manželem přivítán; po několika dnech odjel do Milána.80
Po návštěvě Ferrary a zřejmě i po dalším průjezdu Benátkami už Filipec
směřoval do Francie. Navštívil ještě cestou v půli dubna Milán, kde se od
něho odpojil Köckeritz směřující do Zurichu.81 Z Milána byl Filipec nucen
rychle odjet, neboť dorazily „nějaké“ listy z Francie; svůj úkol, jenž měl
řešit v Miláně tedy odsunul až na zpáteční cestu.82 Tímto úkolem mělo být
uzavření svatby mezi Biancou Marií, neteří Lodovica „il Moro“ a synem
Matyáše Janem Korvínem.
Jan Filipec přijel do Francie někdy v průběhu května 1487 a tehdy
se o Džema rozpoutala diplomatická bitva a biskup varadínský byl v jejím
středu. V době jeho příjezdu do Francie setrvával královský dvůr v Lavalu
(mezi Le Mans a Rennes).83 Filipec v doprovodu biskupa z Le Mans a biskupa z Limoges, který Filipce mohl doprovázet snad již ze své diecéze ve
střední Francii, přijel 8. června 1487 do města Angers, jehož měšťané pro
něho a jeho doprovod z královského pověření uspořádali obrovskou hostinu.
Konala se o dva dny později v blízkém městečku Recullée, dříve sídle krále
Reného, vévody z Anjou, jenž si činil nároky na neapolský královský trůn
(dnes součást Angers). Přípravy na ni započaly již 4. června; bylo připraveno
po dvou stech králíků, kuřat a holoubat, po padesáti kusech různých druhů
ryb, dále 50 housat a pět telat. Měšťané si museli vypůjčit tapisérie a 300
talířů a příborů. Následujícího dne uspořádal jeden z konšelů večeři pro
uherské poselstvo, za niž zaplatil „118 livres 6 solz 11 deniers Tournois“. 84
Podle Simonyiho navíc král přijel do Lavalu ještě 10. června večer, což je
však dosti nejisté.85 Dne 6. července, o necelý měsíc později, pak Filipec
navštívil francouzského krále v Ancenis, kde ten v červenci pobýval; benátský vyslanec informoval o tom, že uherský biskup přivezl mnoho darů
pro krále a chtěl jednat o Džemovi.86 Výsledky tohoto rokování však nejsou
z jiných pramenů známy.

80
MDE 3, s. 283, č. 172.
81
F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 44.
82
Tamtéž, s. 39; s. 58–59, č. II/5.
83
P é l i c i e r , Paul: Essai sur le gouvernement de la Dame de Beaujeu 1483–1491.
Chartres 1882 (reprint: Genève 1970), s. 269; srov. též G r i e g e r , R.: Filipecz, s.
202–203. O francouzském poselstvu Jana Filipce tamtéž, s. 202–215; F r a k n ó i , V.:
Mátyás törekvései, s. 38–44; T h u a s n e , L.: Djem-sultan, s. 148–171; B e r k o v i t s ,
Ilona: Egy Corvin-kódex származása. Mátyás király követe Franciaországban. Magyar Könyvszemle 69, 1945, s. 22–37; t á ž : Une ambassade hongroise en France 1487. Revue d’histoire
comparée 26, n. s. 7, 1948, s. 242–253.
84
Zápisy z Angers vydal S i m o n y i , Ernő: Magyar követség Francziaországban
1487-ben. Magyar történelmi tár 13, 1867, s. 216–217.
85
S i m o n y i , E.: Magyar követség, s. 219; srov. F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései,
s. 40.
86
To je zmíněno v listu benátské rady pro jejího vyslance v Adrianopoli, MDE 3,
s.  324–325, č. 197; král pobýval v Ancenis od 2. do 23.  července a potom ještě v srpnu,
P é l i c i e r , P.: Essai, s. 296–297.
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Filipec se, jako uherský vyslanec, pohyboval především v Anjou
a Maine, v blízkosti krále. Zprávy o Filipcově činnosti máme ovšem pouze
od benátského vyslance, který 13. září píše z Lavalu, že varadínský biskup
se 16. srpna vypravil z Angers do Paříže, cestou ovšem spadl z koně, takže
se musel několik dní zotavovat v Tours. Tam obdržel dopis od Matyáše,
v němž jej uherský král nabádal, aby se k němu „facta aut infecta re“ co
nejdříve vrátil. Rozhodl se tedy nenavštívit Paříž a 7. září vyjel z Tours do
Lavalu, kde chtěl znovu jednat s francouzským králem. Filipce navštívil
benátský vyslanec a dlouho s ním mluvil o tom, v jakém stadiu se nacházelo jednání o „il fratello del Turco“. Filipec mu prý doslova řekl, že kdyby
Matyáš nedostal jasný slib, že Džema dostane, nevyslal by s takovými
náklady tak veliké poselstvo a „mě, který se těším jisté důvěře a autoritě“.
Varadínský biskup věřil, že celá záležitost bude trvat 15 dní a zatím je ve
Francii již čtyři měsíce. Zůstane ještě deset dní u dvora a pak odjede, ať
je věc vyřízená nebo ne, neboť král ani jeho rádci nedodržují sliby. Mluví
také o svých nákladech: ty se vyšplhaly pro celý jeho doprovod na padesát
dukátů denně, a benátský vyslanec dodává, že tomu věří, neboť uherské
poselstvo bylo skutečně veliké (15 koní, 10 mul, 136 mladíků na koních
a dva skvělé koně). Hieronimo chtěl pak vědět, jak se má vše s Džemem,
když Jan Filipec odešel ode dvora (patrně z návštěvy krále). Měl prý
s králem rozhovor, během něhož král slíbil dát mu odpověď do 26 dní; na
jeho rozhodování měla mít vliv vůle samotného Džema, jestli do Uher chce
a samozřejmě byl nezbytný souhlas velmistra johanitů. Ten prý již Matyáš
dostal před dvěma lety, ovšem ne písemně. Co se týče souhlasu Džema,
Giorgio „šťastnou náhodou mluvil s důvěryhodnou osobou“, která tvrdila, že
Džem do Uher chce, ve Francii je prý jen „homo perduto“. Dále se benátský
vyslanec věnoval postoji „Madame de Rein“, Anny z Beaujeu, sestry krále
Ludvíka XI., která regentsky vládla za nezletilého Karla VIII. až do roku
1491. Podle jeho slov jí Matyáš slíbil velké dary, když se Džem dostane
do Uher, a proto s tím souhlasila, neboť „nemá úctu k Bohu ani ke Koruně“.
Papež by pak, podle jeho slov, musel zaplatit mnohem více, jinak by byl
turecký vězeň skutečně odeslán Matyášovi. Na závěr dodává, že „L’Oratore
Hungarico“ toho dne odjel a sám Giorgio bude následovat zítra, aby všemi
prostředky překazil jeho záměry.87 Podle dalších instrukcí se měl Giorgio
i nadále snažit, aby se sultán Džem nedostal do rukou Filipcových, „aby se

87
MDE 3, s. 339–342, č. 209, Filipec říká: „Orator non dubitar, che sel mio Re non havesse
havuto firma promessa de haver el fradel del Turco, Sua Majesta non haria mandata la mia persona, che ha pur appresso quella qualche credito et auctorita, cum tanta spexa, … Sto de qui cum mio
grandissimo incommodo et cum grandissima spexa, spendo piu de ducati 50 al zorno…etc.“ O postoji
Anny de Beaujeu srov. též P é l i c i e r , P.: Essai, s. 156–157; B o n f i n i s , A. de:
Rerum, 4, 1, s. 145 píše o darech pro „královnu“: „Regine e ductili auro contextam trabeam, vestes
Persicas, baltea et aureum cubiculi apparatum misit.“
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to nedozvěděl uherský král a nepovažoval to za urážku“; Džem již tehdy
směřoval do rukou papežských.88
Považoval jsem za nutné alespoň z části interpretovat list, který
Hieronimo Giorgio do Benátek napsal. Z něho se dovídáme, jak vlastně
Filipcova mise vypadala v reálu. Další zprávy již od benátského vyslance
nemáme, dozvídáme se ovšem z jiných, že Filipec po rozhovoru s králem
vyrazil do Paříže, kde očekával královské rozhodnutí. Pařížské univerzitní
matriky německého národa (kam patřili také studenti z Uher) uvádějí
návštěvu Jana Filipce, který prý 4. října dokonce pronesl řeč na univerzitě
a 10. září se zúčastnil procesí k svaté Kateřině.89 O dva dny později byla
Filipcovi a jeho doprovodu slavnostně předvedena Sainte-Chapelle.90 Po
třech dnech se však uherský diplomat s Paříží rozloučil a vyrazil na svou
další cestu směřující již zpět do severní Itálie; byl doprovázen vyslancem
velmistra johanitů, biskupy z Le Mans a ze Sens a dalšími francouzskými
preláty.91 V Lyonu byl Filipec 2. října a směřoval do Milána, kde byla jeho
další zastávka na dlouhé diplomatické cestě.92 Filipcův pobyt ve Francii
zaznamenal také uherský historiograf Antonio Bonfini, jenž podobně jako
Giorgio, popsal „vzácnou pompu“ celého poselstva, jež snad spatřil ve Vídni,
když vyráželo na svou cestu. Kromě počtu mladíků z nejlepších rodin na
nejlepších koních, kterých odhadl na tři sta (Giorgio uvádí 136, Zambottiho ferrarská kronika udává 200 koní), uvádí příhodu z Paříže, kdy prý
Filipec „často“ vykoupil trh s rybami na hostiny, že královští sluhové museli
o ryby žebrat. Jedná se o oblíbenou příhodu, ne však dosti důvěryhodnou,
neboť Filipec pobýval v Paříži zřejmě pouze čtrnáct dní a královský dvůr
v této době vůbec.93
Filipcova další cesta vedla zpět do severní Itálie, kde měl další úkol.
Byla jím již zmiňovaná svatba Jana Korvína, nemanželského syna Matyášova,
s neteří Lodovica „il Moro“ v Miláně.94 S Milánem udržoval Matyáš přátelské
kontakty již od poloviny šedesátých let, tedy od doby, kdy se postavil proti
88
MDE 3, s. 343–345, č. 210 (15. září 1487); s. 350–351, č. 216 (6. října 1487).
89
S a m a r a n , Carolus – v a n M o é , Aemilius A. (edd.): Liber procuratorum
nationis Anglicanae (Alemanniae) in universitate parisiensi. Tom. 3. Liber procuratorum nationis
Alemanniae ab anno MCCCCLXVI ad annum MCCCCXCII. Parisiis 1935, col. 649–651;
G á b r i e l , Asztrik: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban. Philologiai Közlöny
62, 1938, s. 204. Srov. též G a b r i e l , Astricus L. – B o y c e , Gray C. (edd.): Liber
receptorum nationis Anglicanae (Alemanniae) in universitate parisiensi. Tomus unicus. Liber
receptorum nationis Alemanniae ab anno MCCCCXXV ad annum MCCCCXCIV. Parisiis
1964, col. 646.
90
T h u a s n e , L.: Djem-sultan, s. 169.
91
P é l i c i e r , P. (ed.): Lettres de Charles VIII, roi de France. Tome 1. 1483–1488.
Paris 1898, s. 384–386, č. 14. Již 26. září psal francouzský král do Mâconu, aby měšťané
vřele přijali uherské poselstvo, které má městem na cestě do Lyonu procházet, viz tamtéž,
s. 228–229, č. 140.
92
MDE 3, s. 355, č. 221.
93
B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 144–145.
94
O ní nejnověji E. K o v á c s , P.: Corvin.
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Benátkám. Milánský vévoda pak byl vhodným spojencem proti Republice.
Potvrzením tohoto spojenectví měla být právě svatba Jana Korvína, jenž se
měl stát Matyášovým dědicem. Jednání o tomto sňatku, která započala již
v roce 1484, mají zajímavé konotace ve vztahu k českému trůnu. Francesco
Fontana, uherský vyslanec, již v roce 1485 ubezpečoval milánskou stranu,
že Jan se stane dědicem Matyášovým jako král český a bosenský a vévoda
rakouský, případně, pokud by Beatrix neměla žádné potomky (na což již
nebyla žádná naděje, jak Fontana řekl), i jako král uherský.95 Filipec dorazil
do Milána 15. listopadu 1487, ovšem právě přičiněním Beatrix, která jistě
neprahla po nástupnictví svého nevlastního syna, došlo málem ke zrušení
celé svatby. Královna se totiž, jak dokládá milánský vyslanec na uherském
dvoře Maffeo da Treviglio, pokusila falešným dopisem Filipce z jeho cesty
odvolat. Matyášovi lidé však čekali na jejího posla a list, který mu zabavili,
se za uherským poselstvem nikdy nedostal.96
Varadínský biskup se stal zástupcem Jana Korvína,97 jehož jménem
měl uzavřít svatbu, což se také stalo 25. listopadu 1487, kdy byl vystaven
notářský instrument uzavření svatby potvrzující. Filipec na důkaz uzavření
sňatku předal Biance Marii „dva zlaté drahými kameny ozdobené prsteny“;
všemu byli přítomni mnozí vážení hosté, především zástupci Sforzů (včetně
kardinála Ascania, který spolu s Filipcem seděl po stranách nevěsty) a vyslanci neapolského, uherského a ferrarského dvora. Ti byli také uvedeni
jako svědkové na instrumentu; někteří z nich dosvědčili i další instrument,
jenž uváděl věno, které měl dostat Jan Korvín se svou manželkou. Bylo
v hodnotě 150 tisíc dukátů (100 tisíc ve zlatých, 40 tisíc ve zlatých špercích a 10 tisíc v šatech a stříbrném nádobí).98 Byli přítomni však i další
účastníci a pozorovatelé. Jedním z nich byl Giovanni Francesco Marliani,
který k Filipcovi směřoval svou rozsáhlou humanistickou řeč, již protkal
nejen znalostmi z římského i řeckého dávnověku, ale také z dějin Uher
(zmiňuje „uherského“ vládce Attilu „srovnatelného s Hannibalem“, útoky Maďarů na Itálii, Jana Hunyadiho a samozřejmě Matyáše a jeho boje včetně
boje proti Jiřímu) a z dějin rodu Sforzů.99 Jeho řeč však byla přerušena
v půli, jak nás informuje jiný zpravodaj přítomný na svatebním veselí, buď
kvůli nepohodlí a únavě vévody z Bari, bratra milánského vévody, nebo,
„jak někteří říkali“, protože nastala hvězdami určená hodina. Giacomo
95
MDE 3, s. 41, č. 37. Srov. K a l o u s , A.: Italská politika (v tisku).
96
E. K o v á c s , P.: Corvin, s. 965, který předatoval Maffeův list MDE 4, s. 251–252,
č. 171 (15. srpna 1490, recte 1487).
97
O tom hovoří již pověřovací listina z 13.  ledna 1487 vydaná ve Vídni (MDE 3,
s. 249–250, č. 150).
98
MDE 3, s. 356–365, č. 222, 223.
99
Io. Franc. Marliani Epithalamium in nuptiis Blancae Mariae Sphortiae – vicecomitis et
ducis Ioannis Corvini. In: Á b e l , Jenő (ed.): Olaszországi XV. századbeli iróknak Mátyás
királyt dicsőitő művei. Budapest 1890, s. 359–381. Autor tuto řeč později (1. ledna 1488)
v nádherném kodexu zaslal jako dar Matyášovi.
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Gherardi, papežský nuncius, pak také popisuje obrovskou bouři, která
se k večeru spustila – velmi netypická pro tuto roční dobu.100 Snad tato
bouře již předpověděla vývoj svatby, která nebyla nikdy naplněna, i když
uherský král se o to dlouho snažil. Přestože tedy milánská část Filipcovy
mise byla úspěšná, Bianca Maria se nikdy do Uher nedostala. Byly učiněny
pokusy dopravit ji k jejímu manželovi. Např. v roce 1489 ji prý měli Jan
Filipec a někdo z Matyášových příbuzných dopravit do Uher na zpáteční
cestě z Říma. Mělo se jednat o poselstvo čítající 1000 jezdců.101 Doklady
o tom, že by toto poselstvo proběhlo nemáme; zřejmě kvůli tomu, že by
muselo projít přes území Fridricha III. a Benátek, s nimiž Matyáš válčil. Po
smrti Matyáše byla milánskému dvoru dokonce nabídnuta ruka Vladislava
Jagellonského, ovšem tato nabídka již zřejmě nebyla myšlena vážně a šlo
pouze o diplomatické úskoky. Maffeo da Treviglio pak jen mohl na adresu
Filipcovu po jednáních v Budíně v roce 1490 poznamenat: „… sed apud
istos est perfidia plusquam punica.“102 Sňatek byl později zrušen papežem
Alexandrem VI.103 a Bianca Maria se stala druhou ženou Maxmiliána I. Za
Filipcovy přítomnosti v Miláně však nic nenasvědčovalo tomu, že ke svatbě nedojde. Vztahy mezi oběma státy byly na dobré úrovni, a tak si také
Filipec mohl v Miláně vypůjčit 6 000 zlatých, neboť jeho útraty ve Francii
zřejmě vysoce přesáhly jeho očekávání.104
Tato výprava byla nejdelší a nejvýznamnější cestou Filipcovou. Na
cestách strávil téměř jeden rok a pompu jeho poselstva opěvovali mnozí očití svědkové. Mezi jeho diplomatické povinnosti patřily i návštěvy
kostelů, univerzity v Paříži atd. Všude byl zřejmě vítán a byly pronášeny
oslavné řeči. Dochovala se jen jedna, zmiňovaného Marlianiho. Jsou však
k dispozici i další záznamy, např. francouzská veršovaná kronika z Lavalu,
kterou sepsal notář Guillaume Ledoyen. Zmiňoval především bohatství
a nádheru celého poselstva.105 V severní Itálii to byl kromě Marlianiho, který
svůj chvalozpěv směřoval spíše k Uhrám a královskému rodu, Girolamo
Bologni (Hieronimus Bononius Tarvisinus), jehož jedna báseň se obrací
Ad dominum Ioannem praesulem Valadinensem invictissimi Matthiae Panno-

100 C a r u s i , Enrico (ed.): Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi nunzio pontificio a Firenze e Milano (11 settembre 1487 – 10 ottobre 1490). Roma 1909, s. 48, č. 19. O Gherardim
L e e , Egmont: Iacopo Gherardi and the court of Pope Sixtus IV. The Catholic Historical
Review 65, 1979, s. 221–237; t ý ž : Sixtus IV and Men of Letters. Roma 1978, s. 74–86.
101 S c h ö n h e r r , Gyula: Hunyadi Corvin János, 1473–1504. Budapest 1894, s. 82;
E. K o v á c s , P.: Corvin, s. 968.
102 MDE 4, s. 241–242, č. 165.
103 T h e i n e r , Augustinus (ed.): Vetera Monumenta historica Hungariam Sacram
illustrantia. Tom. 2. Roma 1860, s. 540–541, č. 726.
104 MDE 3, s. 381, č. 237, Matyáš potvrzuje půjčku, která se má odpočítat z celkové výše
věna Bianky Marie.
105 Z kroniky cituje S i m o n y i , E.: Magyar követség, s. 218–219; G r i e g e r ,
R.: Filipecz, s. 205–207.
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num regis legatum (se 108 verši je to jedna nejdelších básní celé sbírky).106
Girolamo v této básni vychvaluje varadínského biskupa a ve vážnosti jej
vyvyšuje nad Catona či Caesara, chválí také jeho průvod. Ani on se ovšem
nevyhnul zmínkám o králi („Matthias domitor Turcorum vivet et omnem /
fusa per Italiam gloria regis erit“) či o královně Beatrix, „dceři z aragonského
rodu“; jeho báseň je však laděna především protiturecky. Uzavírá přáním
šťastné cesty Filipcovi: „Potom ať je cesta nazpět do šťastných království [tvé]
vlasti hladká, ať jsou hvězdy podle tvých přání.“107
Z Milána, kde snad byl ještě 8. prosince,108 již zřejmě přes Benátky
(a snad také Treviglio, kde se mohl potkat s Girolamem) směřoval k domovu. Cestou prý ještě navštívil arcivévodu Zikmunda Tyrolského, který
byl ideálním partnerem pro uherského krále, neboť bojoval proti Benátkám
a činil si určité nároky proti Fridrichu III.109 Potom se přes Záhřeb, kde byl
arbitrem sporu mezi Petrem Zrínyim a Štěpánem z Blagaje a záhřebským
biskupem Osvaldem Thuzem o desátky náležející k záhřebskému kostelu,110
vrátil do Vídně na dvůr Matyášův. Matyáš zřejmě s výsledkem Filipcovy
mise příliš spokojen nebyl, neboť se mu nepodařilo získat Džema a také se
vracel o dost později, než měl. Každopádně právě během roku 1487 upadl
Filipec částečně do královy nemilosti, která však netrvala dlouho. Roku
1488 navštívil Filipec znovu Prahu, kde měl urovnávat drobné spory mezi
Matyášem a Vladislavem;111 a měl také řešit revoltu slezských knížat vedených Janem z Hlohova, proti Matyášovi, která byla potlačena vojensky.112
Filipec vedl jednání za uherskou stranu, jak dokládá papežský nuncius
Angelo Pecchinoli. Matyáš dokonce viděl ve Filipcovi jediného člověka,
který byl schopen se slezskými knížaty jednat a měl u nich nějakou váhu;
zarážející však je, že už předtím Matyáš Filipce obvinil, že se na povstání
slezských knížat podílel. To vše uvedl Matyáš v jednání s nunciem, který
se problémem Jana Filipce zabýval (především kvůli olomouckému biskupství). Filipec nicméně plnil v jednáních s knížaty vůli svého krále, a byl
pro něj proto nepostradatelným.113 Kromě těchto jednání byl též zprostřed106 G r i f f a n t e , Caterina (ed.): Hieronymi Bononii Candidae libri tres. Venezia 1993,
s. 189–192. Na tuto báseň odkazoval již K r i s t e l l e r , Paul Oskar: Iter Italicum. Vol. 2.
Italy, Ovieto to Volterra. Vatican City. London – Leiden 1967, s. 11, 194, 260, který ji ovšem
spojuje s Janem Vitézem ze Zredny. Ten zřejmě nikdy Itálii nenavštívil a v době aktivní činnosti Girolama (1454–1517) byl již mrtev. O záměnách Filipce a Vitéze srov. K a l o u s ,
A.: Čtyři Janové.
107 G r i f f a n t e , C. (ed.): Hieronymi, s. 192: „Deinde iter in patriae felicia regna
remensum / sit leve, sint votis astra secunda tuis.“
108 MDE 3, s. 372, č. 229.
109 N e h r i n g , K.: Matthias, s. 183.
110 MOL, DL 33138 (19. 1. 1488), DL 66607 (18. 1. 1488).
111 P a l a c k ý , F.: Dějiny, sv. 5, s. 176–178; srov. uvítací řeč Václava Korandy,
T r u h l á ř , J. (ed.): Manuálník, s. 130–131.
112 G r i e g e r , Rudolf: Die Pläne des Ungarnkönigs Matthias Corvinus mit Schlesien.
Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 24, 1983, s. 171–174.
113 Cit. K a l o u s , A.: Čtyři Janové, s. 278–279, pozn. č. 47, 48.
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kovatelem dohody mezi uherským králem a braniborským markrabětem
uzavřené 11. května 1489 v Luckau.114 Filipec se dále zapojoval do služeb
Matyáše a byl stále jedním z nejvýznamnějších diplomatů, jak dokazují
i další jednání s římským císařem.
Tato jednání byla obnovena až později, v letech 1489–1490, a Jan
Filipec v nich znovu hrál rozhodující roli. Matyášovým cílem byla dohoda
s římským králem Maxmiliánem o odstoupení Dolních Rakous zpět do
rukou Habsburků a uznání uherského nástupnictví Matyášova nemanželského syna Jana Korvína, aby se tak Matyáš vyhnul nárokům Habsburků
zakotveným ve smlouvě z Vídeňského Nového Města (1463/1464). Jednání
o míru se odehrávala v Linci za účasti mnohých zástupců obou stran i samotného císaře. Matyáš však požadoval z počátku za navrácení dědičných
zemí pět milionů zlatých, což byla pro rakouskou stranu samozřejmě suma
nereálná, a i když se během jednání snižovala, k souhlasnému výsledku se
vyslanci nedobrali; bylo pouze uzavíráno příměří. Ani aktivní účast Jana
Filipce, jenž byl v této době již velice váženým diplomatem, nepřispěla
k uzavření dohody.115
Na tomto rokování vedl Filipec, již jako zkušený diplomat, širší skupinu vyjednavatelů, mezi nimiž byl i Kryštof z Liechtensteinu, rakouský
zemský maršálek, jenž vystupoval jako Matyášův vyslanec i při jiných příležitostech, a další členové Matyášovy rakouské vévodské rady, jíž Kryštof
předsedal. Byli zde i Lucas Schnitzer (Matyášův rakouský sekretář) a Dr.
Leopold Prantz (vikář u sv. Štěpána), kteří také již měli zkušenosti s diplomatickými úkoly.116 Jednání bylo zahájeno 10. listopadu mší a do kostela
vstupoval římský král Maxmilián, po jehož pravém boku byl papežský legát,
po levém biskup varadínský, jemuž tak byly prokazovány nejvyšší pocty.
Tam Filipec přednesl úvodní řeč celého jednání, v níž nešetřil „okrasami
a prokazováním úcty, … jak měl přikázáno od jeho milosti uherského krále“,
jehož také omlouval, že nemohl přijet na předem domluvenou schůzku
z důvodu nemoci (stejně jako v případě setkání Matyáše a Vladislava v Jihlavě).117 Popis tohoto jednání zachází do nejmenších detailů, takže není
možné jej zde reprodukovat. Z hlediska diplomatické praxe je zajímavé,
114 N e h r i n g , K.: Matthias, s. 187, Filipec tam byl společně s Jiřím ze Steinu.
115 N e h r i n g , K.: Matthias, s. 190–193; t ý ž : Quellen, s. 252–260, jednání v Linci
1489–1490.
116 Tamtéž, s. 252. O Kryštofovi z Liechtensteinu a Leopoldu Prantzovi srov. MKL 2,
s. 343–344, č. 210; F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 74–76, č. V/2, 3; též K u b i n y i ,
A.: Matthias, s. 66, 209 (měli v Salzburgu jednat s Janem Beckensloerem); B a l o g h , J.:
A művészet, s. 674. Objevuje se zde také „Wilhelm von Bernstein“, což by mohl být Vilém
z Pernštejna, ovšem zprávy o jeho účasti na vyjednávání dosud známy nejsou. Kubinyi ztotožňuje tuto osobu s Wilhelmem Baumkircherem, hejtmanem Fürstenfeldu a Hartbergu, což
je smysluplné, neboť jednání se spíše účastnili uherští a rakouští Matyášovi poddaní. Kubinyi
však neuvádí, jak ke svému závěru došel (s. 209, 215).
117 N e h r i n g , K.: Quellen, s. 252; srov. D o m o n k o s , L. S.: The Medical History,
s. 141.
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že jednání se skládala z několika kol. První proběhlo v listopadu. Došlo
také k zajímavé situaci, kdy Filipec přijel k Maxmiliánovi „in der nacht umb
siben hore“; večerní a noční jednání však řešení nepřineslo.118 Z této příhody
je ovšem patrné, že vyjednávání, která uherští vyslanci vedli, byla velice
náročná a namáhavá. Uherští vyslanci odjeli zpět do Budína a vrátili se
do Lince až 17. ledna 1490, kdy se začalo nové kolo rozhovorů. Filipec
během něho spolu s papežským legátem a dalšími zástupci uherského krále
dokonce navštívil samotného císaře; opět přesný časový údaj „von zwayen
nach Mittage biß uf Acht hore In der nacht“, tedy od dvou po poledni do osmi
hodin večer. Když bylo jasné, že mírová dohoda není možná, bylo jednáno
alespoň o příměří. Na rozdíl od původního návrhu příměří na jeden rok
bylo „po mnoha řečech a jednáních“ uzavřeno příměří do Narození P. Marie,
tedy 8. září 1490. Válka mezi Matyášem a císařem skončila v podstatě až
smrtí uherského a českého krále ještě před vypršením příměří.
Poslední léta Matyášova života byla pro Filipce, jak vidno, velmi hektickými. Krátce před Matyášovou smrtí jednal také v Praze, v Polsku a na
Moravě, odkud se po smrti Matyáše rychle vracel do Vídně, aby se mohl
účastnit zasedání královské rady a řešení krize po králově smrti.119 Jednání,
která byla velice zdlouhavá a vyvrcholila na uherském sněmu, vedla k volbě
nového uherského krále, jímž byl z několika možných kandidátů vybrán český
král Vladislav II. Na počátku těchto jednání skončila Filipcova diplomatická
činnost pro Matyáše, na jejich konci pravidelná politická činnost. Následně
se objevoval v politice jen zřídka povoláván králem Vladislavem.120
Diplomatická činnost Jana Filipce se nijak nevymykala dobové praxi. Po formální stránce zůstávala jeho poselstva stále v rámci středověké
diplomacie. I středověká terminologie se nadále uplatňovala při popisu
Filipcových cest: jako nejvyšší vyslanec uherského krále je často jmenován
jako monsieur l’ambaxadeur, chief de l’Ambaxade de Hongrie, či jako ad Gallos
orator, l’Orator del Re d’Hungaria a tak dále.121 Bernard du Rosier ve svém
118 N e h r i n g , K.: Quellen, s. 254. Zřejmě se zde jedná o počítání hodin podle
dnešního způsobu, tzv. „hodiny německé“, neboť i v dalším textu by se (pokud by šlo o český středověký způsob počítání) vyskytovaly hodiny jednání až nereálné; hodiny jsou také
označovány „nach Mittag“ (viz další časový údaj). Srov. F r i e d r i c h , Gustav: Rukověť
křesťanské chronologie. Praha – Litomyšl 1997, s. 31.
119 Polsko: B a c z k o w s k i , Krzysztof: Walka o Węgry w latach 1490–1492.
Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju. Kraków 1995,
s. 23. Morava: MDE 4. Budapest 1878, s. 161–162, č. 115; B o n f i n i s , A. de: Rerum,
4, 1, s. 164: „Secundum regis obitum tertio die Ioannes Varadiensis episcopus, qui in Moraviam et
Silesiam missus erat, ex itinere revocatus affuit…“
120 O jednáních F r a k n ó i , Vilmos: II. Ulászló királylyá választása. Századok 19,
1885, passim; K u l c s á r , Péter: A Jagelló-kor. Budapest 1981, s. 39–65; K u b i n y i , András: Két sorsdöntő esztendő (1490–1491). Történelmi Szemle 33, 1991, s. 1–54;
B a c z k o w s k i , K.: Walka, s. 11–112; K a l o u s , Antonín: Volba uherského krále
po smrti Matyáše Korvína. Dějiny a současnost 24, č. 3, 2002, s. 10–17.
121 F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 69; S i m o n y i , E. (ed.): Magyar követség,
s. 217; B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 143; MDE 3, s. 339, č. 209.
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traktátu z roku 1436 již rozlišuje mezi legátem a ambasadorem, což jsou
pouze rozdílná slova označující stejnou funkci; „legát“ je starší a v 15.
století již rezervován pro papežské vyslance (ovšem i Filipec je jednou
označen jako legatus regis Ungarie). Podobně i slova nuncius a orátor jsou
rozlišena tímto způsobem („nuncii dicuntur per apostolicum qui mittuntur,
cardinalatus non habentes honorem“).122 V pramenech původu uherského,
německého či českého je pak Filipec označován většinou svou hodností
církevní („biskup varadínský“), nebo jako kancléř či královský rada. Je
tedy dána přednost jeho funkcím spojeným se samotným teritoriem Uher
a českých zemí. Pouze při odkazech na diplomatickou činnost je Filipec
Matyášem označován jako „orator noster“. Tak tomu je především v pověřovacích listech, které se sice nedochovaly v míře hojné, ovšem několik
jich známo je; např. roku 1487 vysílal Matyáš do Milána „fidelem nostrum,
reverendum dilectum in Christo patrem dominum Ioannem episcopum ecclesie
Varadiensis, cancellarium, consiliarium et oratorem nostrum“.123
Bernard du Rosier uvádí mnohé důvody pro vyslání ambasadorů.
Ty je možné obecně rozdělit do dvou skupin, a to na poselstva slavnostní
a poselstva vyjednávací. Do obou těchto skupin je možné zařadit i poselstva,
která podnikl Jan Filipec. Podobně Mattingly dělí poselstva na jednoduchá
a okružní, mezi něž opět zapadá činnost Filipcova.124 Pro samotné poselstvo
jsou však důležitější jiné záležitosti: především řádné pověření a předání
instrukcí, jakož i udělení plné moci pro vedení jednání, která musí být
známa i druhé straně.125 Stejně tak ambasador musí mít dostatek finančních
prostředků pro podniknutí své cesty. V případě Filipcově k tomu sloužily
především výnosy varadínského biskupství, i když ve Francii, jak již bylo
zmíněno, měl výdaje příliš veliké, takže si musel ještě během své cesty
peníze půjčovat. Pro Bernarda du Rosier je důležité i přijetí jednotlivých
122 H r a b a r , V. E. (ed.): De Legatis, s. 3–5. O užívání termínu legátů W a s n e r ,
Franz: Fifteenth-Century Texts on the Ceremonial of the Papal ‘Legatus a latere’. Traditio 14, 1958,
s. 295–299; Q u e l l e r , D. E.: The Office, s. 65–66; srov. též M a t t i n g l y , G.:
Renaissance Diplomacy, s. 27–29.
123 MKL 2, s. 312, č. 187. Další pověřovací listy: 1477 České Budějovice, AČ 6, s. 55, č. 15;
1481 Vídeň, MZK, rkp. Mk 9, f. 239r–v; 1481 Norimberk, MKL 2, s. 153–155, č. 87, 89,
úplnější verze MZK, rkp. Mk 9, f. 251r–v; 1487 Milán, též MDE 3, s. 248–250, č. 149, 150.
124 H r a b a r , V. E. (ed.): De Legatis, s. 6–7; M a t t i n g l y , G.: Renaissance
Diplomacy, s. 32–33.
125 H r a b a r , V. E. (ed.): De Legatis, s. 13–14; Matyáš např. píše do Milána o Filipcovi:
„facimus, creamus et solemniter constituimus in nostrum verum, legitimum et indubitatum Oratorem,
Sindicum, Procuratorem, Mandatarium, Actorem, Factorem et Nuntium specialem vel si quo alio
nomine melius de jure dici vel censeri potest, dantes eidem et concedentes unacum eodem Illustrissimo filio nostro plenum mandatum, plenamque et expeditam ac omnimodam facultatem, potestatem
et auctoritatem nostram et specialiter et specifice ad faciendam, contrahendam, concludendam et
firmandam affinitatem inter nos et ipsum Illustrissimum filium nostrum ad una, et Illustrissimos et
Excellentissimos Principes Dominos Joannem Ducem Mediolani etc. ac Ludovicum Ducem Bari etc.
ab altera partibus, nec non ad subarandam et dispensandam pro eodem Illustrissimo filio nostro et
ejus nomine Illustrissimam Virginem Dominam Blancham … ac super illius dote finaliter concordandum, illamque levandum et quitantiam etiam subinde dandum,“ MDE 3, s. 249, č. 150.
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vyslanců: měly by jim býti poslány vstříc osoby odpovídající jejich hodnosti
(případně významu vladaře, jehož reprezentují). Tak sám Filipec vyšel
naproti např. papežskému legátovi Janu Aragonskému, či sám byl takto
vítán biskupy ve Francii. K hodnosti vyslanců přispívá i jejich vzdělání
a akademické tituly, jichž ovšem s největší pravděpodobností Filipec neměl.
Je však zajímavé, že na poselstva do Itálie se většinou vydávali vyslanci
univerzitně vzdělaní, kteří měli již s Itálií zkušenost ze studií (Albert Vetési,
Janus Pannonius, Jan z Rabštejna, Jan Vitéz ml.) a Filipec je mezi nimi
výjimkou. Filipec však přesto na svých cestách navštívil nejednu univerzitu:
v Praze, ve Vídni a v Paříži (a snad i některé severoitalské).
Cestování samotné je pro diplomacii také velice důležité. Filipcova
činnost měla velice široký záběr, a proto můžeme sledovat jeho cesty dosti
podrobně. Jeho dopravními prostředky byli samozřejmě koně, ale jsou
doklady, že cestoval i na voze. To zvláště k stáru; také již jako františkán
zemřel při nehodě, která se mu přihodila, když sestupoval z vozu. Dopravními prostředky, jichž v hojné míře využíval, byly lodě: jako vyslanec krále
Matyáše se plavil kolem Itálie (1476), ale také po Dunaji mezi Lincem
a Budínem (1489, 1490). Také pro samotné přeplavení přes Dunaj či přes
Moravu byly lodě nezbytné (poskytované např. bratislavskou městskou radou). Rychlost takového cestování mohla být různá a pro vysoce postavené
cestovatele s doprovodem je uváděna od 15 do 45 km za den.126 Na cestě
z Paříže do Lyonu urazil Filipec se svým doprovodem průměrně více než
31 km denně, což ukazuje na relativně velkou rychlost rozsáhlého poselstva
(na cestě z Chalon-sur-Saône do Lyonu však mohl využít lodní dopravy po
řece).127 O rozsáhlosti Filipcova cestování nesvědčí pouze významná cesta do
Francie, ale také již popsaná náročná cesta do jižní Itálie či jeho cestování po
střední Evropě. Pro ukázku uvedu doložené destinace jeho cest od července
1479 do listopadu 1480: Olomouc, Drážďany, Vratislav, Pasov, Vratislav,
Hlohov, Vratislav, Varadín, Budín, Olomouc, Vratislav, Praha.
K diplomatickému úsilí poselstev patřily i různé reprezentativní funkce,
které se projevovaly mnohými způsoby. Jedním z nich byla již zmiňovaná
pompa, s níž se poselstva Matyáše Korvína nesla Evropou, či velké hostiny,
které vyslanci pořádali, nebo se jich účastnili (Filipec např. ve Francii).
Dalším způsobem reprezentace byly drahé dary, jež s sebou poselstva nesla,
ale které také dostávala. V případě Jana Filipce se jedná o mnohé umělecké
artefakty, které byly určeny panovníkům, k nimž Filipec mířil. Podrobně
i když neúplně tyto umělecké objekty zaznamenala Jolán Balogh.128 Byla
126 O h l e r , N.: Cestování, s. 159; B o y e r , Marjorie Nice: A Day’s Journey in
Mediaeval France. Speculum 26, 1951, s. 597–608.
127 Jedná se o vzdálenost zhruba 570 km zvládnutou za 18 dní. M. N. Boyce uvádí cestovní
rychlost rozsáhlejších poselstev od 17 do 35 km za den; čím významnější byla osoba cestující,
tím bylo tempo pomalejší, s. 599–600, 604.
128 B a l o g h , J.: A művészet, s. 347, 353, 355, 356, 367, 419, 426, 428, 482–483.
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to např. zlatá slánka pozoruhodného tvaru, kterou podle Bonfiniho ukázal
Filipec v Urbinu; českému králi přinesl v roce 1486 do Jihlavy „dva stříbrná kredence, nůž čistý stříbrem pozlaceným“, jak uvádějí Staré letopisy.129 Do
Milána roku 1487 přivezl nádobím vybavenou kredenc,130 do Francie pak
vezl obrovské dary pro krále i královnu-regentku, které měly zajistit, že se
Džem dostane do Uher. Bylo to 25 rychlých tureckých koní, zlaté vázy, sedla
a opratě, zlatem protkávané šaty pro královnu a mnohé další.131 Filipec jako
významný reprezentant svého krále dary také dostával. Zajímavé je, že např.
při zakončení jednání v Jihlavě obdržel od českého krále Vladislava tři koně,
zatímco Matyáš pouze dva.132 Ve Francii obdržel několik stříbrných nádob,
relikviář sv. Martina (ten však pro Matyáše), stříbrné nádoby dostal i od
vévody milánského, ovšem až v roce 1490.133 Z Francie snad také Matyášovi
přivezl rukopis iluminovaného graduálu.134 Jednou zajímavostí je také zlatý
šperk, který poslal Filipcovi Maxmilián po ukončení rozhovorů v Linci.
Měl být nošen na kožešinou zdobeném taláru, takže se odtud dozvídáme
i o oblečení, které Filipec v zimních měsících nosil.135
Toto všechno, stejně jako schopnost vyjednávat, jež byla popsána
výše, či výborná znalost latiny,136 patřilo k výzbroji Filipce-diplomata. Jan
Filipec se v osmdesátých letech 15. století stal jedním z nejuznávanějších
diplomatů Matyáše Korvína. Nejen že mu byly svěřovány ty nejdůležitější
úkoly, ale také svého krále významně reprezentoval: jak svými schopnostmi,
které potvrzují i italští vyslanci, tak pompou svých poselstev, dary, které
rozdával atd. V tomto směru ho nejvíce chválí Antonio Bonfini. Pompa
a bohatost jeho poselstva do Francie již byla zmiňována.
Jak vidno z uvedeného přehledu, kariéra Jana Filipce v uherských
diplomatických službách byla vskutku impozantní. Uzavřel ji však sám
Filipec tím, že po Matyášově smrti se vzdal všech světských i církevních
úřadů a vstoupil ve Vratislavi do františkánského kláštera. Přesto však
129 P a l a c k ý , F. (ed.): Staří letopisové, s. 207–208, č. 641, kde jsou uvedeny mnohé
další dary.
130 B a l o g h , J.: A művészet, s. 355: „una credenza fornita tuta de ogni cossa de argentero
dorato cio è bazile bronzini e ogni fornimento.“
131 B o n f i n i s , A. de: Rerum, 4, 1, s. 145.
132 P a l a c k ý , F. (ed.): Staří letopisové, s. 208.
133 F r a k n ó i , V.: Mátyás törekvései, s. 69–70, č. III/1, 2; B a l o g h , J.: A művészet,
s. 347, 353, 355.
134 Tento rukopis byl mezi historiky umění předmětem rozsáhlých sporů o jeho původ.
Ilona B e r k o v i t s (Egy Corvin-kódex, s. 29–37), stejně jako Erzsébet S o l t é s z
(Das Corvinus-Graduale. Budapest 1982, s. 22–46) dokazují jeho francouzský či flámský původ,
naproti tomu Csaba Csapodi (The Corvinian Library. History and Stock. Budapest 1973, s.
420–421) podporuje myšlenku, že se jedná o kodex Matyášem objednaný v Budíně.
135 N e h r i n g , K.: Quellen, s. 260: „Und hat die Ko Mt dem Bischove von Waradein ain
guldin stuck zu ainer schauben geschenckt…“
136 Je potvrzena zprávou milánského Bartolomea Chalca, který jednal s jiným uherským
poslem v Miláně, jehož špatná latina se, podle Chalcových slov, nedala s Filipcovou vůbec
srovnávat, E. K o v á c s , P.: Corvin, s. 969.
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zanechal významnou stopu v uherských dějinách. V osmdesátých letech
byl bez nadsázky jedním nejpřednějších uherských politiků a diplomatů,
kteří tvořili zahraniční politiku Korvínovy země. Nezanedbatelná byla i jeho
činnost ve vztahu k samotným českým zemím, kdy se často stával zprostředkovatelem mezi králem a šlechtou či městy markrabství moravského. Byl
bez pochyby nejvýznamnějším mužem pocházejícím z českých zemí, který
se pohyboval u dvora krále Matyáše. Jeho kariéra je o to podivuhodnější,
že začal „od píky“ a prakticky z ničeho se vypracoval do svého postavení.
Tato skutečnost výborně ilustruje Matyášův přístup k „novým lidem“: jejich
sociální či národnostní původ byl až na druhém místě. Uherskému králi
šlo pouze o to, aby jeho spolupracovníci byli věrní a především schopní,
což se ve Filipcově případě jednoznačně prokázalo.
John Filipec in diplomatic service of Matthias Corvinus
John Filipec, born in Prostějov, Moravia, was one of the “new men” who were accepted
in Matthias Corvinus’ services after he conquered some of the Czech lands. He was not of
noble origin, neither had he any ecclesiastical standing. At first he worked as a scribe and
a minor clerk in the royal chancery; gradually, he acquired church benefices (two provostships and later a bishopric in Oradea (Várad)) and became a more influential person in
the court. The present article aims at describing the career and activity of John Filipec as
a diplomat of Corvinus.
His activity in diplomacy started in 1476 when he, as elected bishop of Oradea, travelled to Naples with a large delegation to fetch the queen of Hungary, Beatrice of Aragon.
Since then he was a permanent member of Matthias’ diplomatic corps (just like many other
Hungarian bishops and church dignitaries). He took up many missions in neighbouring
countries – especially in the Czech lands, German states and Austria, but also far abroad.
A crucial diplomatic mission was a delegation to Milan and France in 1487. He was supposed
to bring Sultan Djem from France to Hungary, so that the king could use him in his fight
against the Turks. This was, however, unsuccessful. In Milan, on the other hand, Filipec concluded a marriage between Bianca Maria, a niece of Lodovico “il Moro”, and John Corvinus,
a natural son of Matthias. Towards the end of Matthias’ life Filipec was negotiating for peace
in Austria with the Roman king Maximilian. After the death of the Hungarian king he was
parleying about the new king. When Vladislav II. was elected Filipec left all the ecclesiastical
and worldly positions and became a Franciscan friar.
The diplomatic activity of John Filipec was still bound in the medieval understanding
of the job, but some traces of modern development may be found. He, however, did not turn
away from the common practice of the time. His position in the Hungarian diplomatic corps
also quite clearly illustrates the stress that Matthias was putting in the “new men” and their
abilities whatever their social origin was.
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Josef Válka
Konflikt české zemské obce s králem 1546–
1547
Ferdinand I. a počátky absolutismu II

Změna vztahů k Německu
K otevřenému konfliktu stavů Českého království, respektive jejich
evangelické části s králem dochází v letech 1546–1547 na základě podnětů
z Německa, ale ozývají se také pozoruhodné reminiscence na husitskou
revoluci. Do obou těchto podnětů se ovšem promítá mnoho zásadních
změn, k nimž ve všech oblastech života a myšlení za sto let od husitství
došlo. Především je to radikální změna ve vztahu Čechů a Němců. Německá reformace vědomě navázala slovy Lutherovými na Husovo učení,
a v celé Evropě se oživilo husitství i jako historická zkušenost a na určité
analogie k reformaci poukazovali mnozí součastníci. V historiografické
rovině osvětlil význam této změny na německé straně Ferdinand Seibt a na
české Robert Kalivoda.1 Ze staleté averze Němců proti českým kacířům se
stali pro evangelickou část Německa čeští husité „bratry ve víře“ a tytéž
sympatie českých utrakvistů a bratří se projevily vůči německým protestantům, švýcarským zwingliánům a francouzsko-švýcarským kalvinistům. Sto
let trvající náboženská izolace Čechů v Evropě skončila a byla vystřídána
čilými kontakty s Evropou, například ve školství, a plodným dialogem
s reformačním světem.
Lavina německé reformace zasáhla okamžitě německé obyvatelstvo českých zemí a získala je doslova „přes noc“ pro Lutherovu nauku.
Tím nabyla reformace v českých zemích u etnicky českého i německého
obyvatelstva rozhodnou převahu nad katolíky. Zdá se, že politickou jednotu „zemských národů“, representovaných stavovskými obcemi Čechů
1
Stěží lze ocenit význam celoživotního díla Ferdinanda Seibta pro překonání nacionalistických polemik o minulosti a vzájemných vztazích Čechů a Němců. Své úvahy na toto téma
v celém průběhu dějin shrnul v díle S e i b t , Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho
sousedství uprostřed Evropy. Praha 1996. Analogie husitství a německé reformace zejména
v biografii Karla V. (Seibt 1990). K a l i v o d a , Robert: Němci, Češi a reformace. In:
Husitská epocha a J. A. Komenský. Praha 1992. Kalivoda se vyjadřoval k tomuto problému
již v šedesátých letech.

Časopis Matice moravské 125/2006
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(Böhmen) a Moravanů přechod německého obyvatelstva na stranu reformačních konfesí nenarušil. Události z let 1546–1547 jsou prvním případem
proměny náboženské sympatie v politickou spolupráci. Náboženství se
znovu stává zásadním problémem politiky a moci. Císař Karel V. i Ferdinand I. se v prvním čtvrtstoletí své vlády v Říši a ve středoevropských
Korunách mocenskému řešení nového náboženského rozkolu vyhýbali.
Jejich humanistická výchova a erasmiánství je chránila od náboženského
fundamentalismu nebo fanatismu a pro teologické a dogmatické problémy
neměli smysl. Spoléhali dlouho na to, že náboženský rozkol vyřeší teologové a církev na obecném koncilu. I když Habsburkové zůstali loajální
vůči katolické církvi, existovaly ve vztahu k reformaci mezi členy jejich
rodu rozdíly a rozpory. Karel V. i Ferdinand I. zůstali poplatní středověké
tradici a navazují na postup Zikmunda Lucemburského. Na počátku šmalkaldské války se jim podařilo konečně přimět papeže ke svolání koncilu
do Tridentu na říšské půdě.
V prvních letech panování habsburských bratří se církevní rozkol
teprve rodil a jeho politické důsledky nebyly jasné. Ferdinand I. byl
přesvědčen, že náboženský problém v českých zemích byl vyřešen kompaktátovým utrakvismem a v tomto směru navázal na jagellonskou dobu.
Jenže český sto let zastaralý model již nevyhovoval ani českým husitům
a zbytky utrakvistů ztrácely vliv, jakmile evangelíci přijali „svobodu víry“
za věroučný postulát. Protestanté autoritu koncilu neuznávali a tak koncil
náboženský rozkol prohluboval papežským dogmatismem koncilových
teologů a nakonec zbořil všechny mosty mezi katolíky a evangelíky tridentskými dekrety a vyznáním víry, založeným na antitezích všeho, co učili
stoupenci reformace.
Současně se svoláním koncilu zahájil císař na jaře 1546 na sněmu
v Řezně válku proti šmalkaldskému spolku německých protestantů, uzavřenému (roku 1531) „na obranu víry“. Na předáky spolku, saského kurfiřta
Jana Fridricha a Filipa, landkraběte Hessenského, vyhlásil říšský acht.
O náboženství se nezmiňoval a zdůvodňoval válku důvody politickými:
porušováním říšského míru a zákonů. Tuto „nenáboženskou“ pozici posilovala i skutečnost, že řada mladších protestantských knížat se postavila
za císaře a poskytovala mu vojenskou pomoc. Ferdinand I. vystupoval na
řezenském sněmu a od počátku války jako pravá ruka a první pomocník
císařův jako říšské kníže a pretendent císařského trůnu. Do války však mohl
vrhnout pouze své vlastní důchody a prostředky „dědičných“ rakouských
a jihoněmeckých zemí. Daně zemí České koruny a jejich vojenskou hotovost mohl král požadovat jen se svolením zemských obcí a jejich sněmů.
V habsburské strategii se s tím počítalo.
Sympatie evangelické části obyvatelstva, jak českého, tak německého
jazyka, čili většiny zemské obce v Čechách, byly na straně Šmalkaldských.
Nejen proto, že byli chápáni jako bratří ve víře, ale také proto, že averze
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proti Ferdinandově absolutizační politice, kterou vyjádřil ve svém memorandu Pernštejn, se od té doby jen zvýšila. V radikálních složkách zemské
obce, tj. v městských „obcích“ a rytířstvu, se šířila nálada sympatií k Šmalkaldským současně s odporem proti králi. V Praze ovládali radikálové
obce i ulice, kde se objevovaly protikrálovské letáky a pamflety. Nejblíže
k odporu proti moci mají vždy ti, kteří se cítí nejvíce ohrožení – a to byla
Jednota bratrská. Měla již svou vojensko-politickou složku v bratrské
šlechtě a své ideology, například biskupa Augustu. Ve městech vytvářela
protikrálovskou náladu kombinace sociálních, náboženských i politických
faktorů. Šmalkaldský spolek a jeho vůdce Jan Fridrich situaci v Čechách
dobře znali a snažili se po celou dobu války soustavným naléháním svými
listy a emisary udržovat Čechy alespoň v neutralitě a v kritické fázi války
získat jejich vojenskou podporu.
Habsburkové věděli, že před českými stavy, daleko více než před
stavy říšskými, musí náboženský důvod války vylučovat. To učinil Ferdinand I. při zahájení zemského sněmu, svolaného do Prahy na červen
1546 (SČ II 1–45), a opakoval až do konce války a do potrestání odboje.
Ve své propozici na červnový sněm vysvětlil Čechům válku jako říšskou
záležitost, trestnou výpravu císaře proti rušitelům zemského míru, na něž
byl uvalen acht, a popíral náboženské důvody. Ferdinand I. měl sněm pod
plnou kontrolou a dosáhl všeho, co požadoval. Nejen schválení tureckých
daní, ale i oprávnění svolat zemskou hotovost, „jestližeby JMKr. a stavové
království českého neb země k němu příslušející jakými vpády neb válkami
od kohožkoli utiskáni byli“ (SČ II 21). Sněm jmenoval krajské hejtmany
i způsob mustrování a soupisu hotovosti, a navrhl králi tři kandidáty na
polního hejtmana, z nichž král vybral Západočecha Šebestiána z Vajtmíle.
Při jednání o to, které straně říšské války mají Čechové přijít na pomoc,
sehrála významnou roli „dědičná smlouva“ (erbanuňk) o společné obraně
proti napadení mezi Českým královstvím a saským vévodstvím z poloviny
15. století, uzavřená za Čechy Jiřím z Poděbrad.2 Nyní se tato smlouva stala
opět aktuální a to pro obě strany říšské války. Na český červnový sněm se
během jeho zasedání obrátil listem i kurfiřt Jan Fridrich a předložil svou
verzi příčin války jako obrany „pravé víry“, kterou má přijímáním podobojí společnou s Čechy, a žádal je aspoň o neutralitu. Na počátku války
však získal císař Karel V. na svou stranu jeho synovce Mořice z vedlejší
(albertinské) linie saského kurfiřtského rodu, a to za příslib kurfiřtské
hodnosti. Přenesení kurfiřtské hodnosti na Mořice bylo provedeno bez
vědomí a účasti Čechů, což posilovalo agitaci Jana Fridricha a vneslo do
sasko-českých vztahů právní chaos. Oba příbuzní se během války dovolávali české pomoci na základě stejné smlouvy. A tak spor komu pomáhat
2
Staré edice těchto smluv jsem neměl k dispozici. Informaci o jednání Jiřího z Poděbrad
se saskými knížaty r. 1459 podává P a l a c k ý , František: Dějiny IV. s. 314n. a U r b á n e k , Rudolf: České dějiny III, 3. Praha 1930, s. 504 n.
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a před kým se bránit podle starých smluv se saskými knížaty, prochází
celou šmalkaldskou válkou a je velkým legitimizačním tématem konfliktu
mezi Ferdinandem I. a rebelující částí zemské obce.
V létě a ve druhé polovině roku 1546 bylo hlavním dějištěm šmalkaldské války jižní Německo, kde se shromaždily obě armády. Za přítomnosti císaře i předáků Šmalkaldských byla vedena na Dunaji poziční
válka, v níž císařská strana za papežské a španělské finanční a vojenské
podpory získávala postupně převahu v prostoru mezi Řeznem a Ulmem.
Ve středním Německu otevřel na podzim druhou frontu Mořic Saský, ve
smluvním spojenectví s Ferdinandem I. Český král najímal žoldnéře ve
svých zemích, aby podpořil Mořicovy vojenské akce v Míšni a Sasku. Na
podzim (10. září, SČ II 35–37) se Ferdinand také pokusil, podle snešení
červnového sněmu, aktivovat i českou zemskou hotovost na pomoc svému
spojenci a zdůvodňoval ji ohrožením hranic a ingerencemi Jana Fridricha
do Lužic i svou povinností pomocí Mořicovi podle „erbanuňků“. Hotovost
se měla sejít na sv. Václava u Kadaně a setrvat v poli do sv. Martina. I když
král vyvíjel soustavný písemný i osobní nátlak na stavy i jednotlivce, scházela se hotovost liknavě a stavy boleslavského „bratrského“ kraje a řada
jedinců ve městech svou účast odmítla, protože pokládali zdůvodnění za
nedostačující a pochybné. Koncem roku král celou akci odvolal, vrátil
se do Prahy a zahájil procesy proti „neposlušným“. Byli předvoláni před
komorní i zvláštní soud. Jeden táborský měšťan byl popraven a většina
„boleslavských“ byla propuštěna „na závazek“.
To všechno bylo jen předehrou dramatických událostí první poloviny
příštího roku, kdy se válka přesouvala z německého Podunají do středního
Německa na Labe. Bylo zřejmé, že rozhodující střetnutí se odehrá v Sasku,
kam se vrátil z jižního Německa Jan Fridrich a likvidoval, podporován
sympatiemi obyvatelstva, podzimní úspěchy synovce Mořice a krále Ferdinanda. Jeho vojenské úspěchy v Sasku posilovaly odvahu evangelických
Čechů k revoltě proti králi. Význam Čech ve válce obrovsky vzrostl a nebylo jasné, zda k bojům nedojde přímo v jejich zemi. Do Prahy docházely
vyhrůžky z císařského ležení, že císařská soldatelska zemi zpustoší. Zdá
se, že v radikálních složkách zemské obce tyto zprávy spíše zvýšily vůli
k odporu vůči Ferdinandovi I. a odhodlání k obraně proti císařovu vojsku.
Král se počátkem roku 1547 rozhodl zmobilizovat znovu českou zemskou
hotovost a vést ji osobně do rozhodující bitvy, jak se dohodl s císařem
a Mořicem Saským.
Přátelské snešení
Bez svolání nového sněmu vydal Ferdinand I. dne 12. ledna 1547
mobilizační mandát pro zemskou hotovost, jež se měla po krajských
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mustruňcích a soupisech sejít na Hromnice u Litoměřic a pak s ním
táhnout na pomoc Mořici Saskému a císaři do války. Mandát, pokládaný
současníky za příčinu všech následujících katastrof, narazil tentokrát na
otevřený odpor. První se zvedl v Praze, kde se bez svolení konšelů sešly
obce, svolané velkým zvonem z Týnského chrámu, když radní odmítli
zvonit na radniční věži. Pražské obce oznámily králi listem, proč mandát
vyhrožující jim ztrátou cti, hrdla, majetku a vyhnanstvím, neuposlechnou:
nemohou vylévat krev svých příbuzných a přátel bez vážných příčin, jsou
zcela zbídačeni berněmi kvůli vzdálené válce s Turky, nevědí, proč by měli
pomáhat Mořicovi a ne Fridrichovi, když se na ně oba vztahují erbanuňky;
válku zahájil Mořic; nemohou bojovat proti Fridrichovi s nímž se srovnávají
náboženstvím a který ostatně vždy pomáhal v boji proti Turkům. Bůh by
je za to potrestal. Nebudou k ničemu svolovat bez souhlasu pánů a rytířů,
čili celé zemské obce. A posléze: pokud by mandátu uposlechli, vzdali
by se všech svobod, protože byl vyhlášen bez svolení sněmu. Sněmy by
musely „zahynouti“ a všichni obyvatelé a stavové by na tom byli „hůře než
sedláci“. Pražané žádají, aby je král nevtahoval do věcí, které jsou „proti naší
víře, proti poctivosti, proti svobodám a stavu našemu i jiným“ (SČ II 57–61).
Pražské obce vyjádřily názor evangelické většiny stavů, specifikovaly
hrozbu, kterou mandát představoval pro dosavadní právně-politický systém
svobod a uzavřely obranný spolek. Do Litoměřic pak přijelo, jak bylo při
tažení za přítomnosti krále tradiční povinností, mnoho šlechticů, ale většinou bez vojska. Namísto sešikování hotovosti a odchodu do boje proti
Fridrichovi si přítomní stavové vynutili jednání, jakousi náhradu sněmu.
Na tomto shromáždění předvedl král jedinečný řečnický a herecký výkon.
(Jednání v Litoměřicích SČ II 69–114). Do svého rétorického repertoáru
zařadil všechny své známé argumenty pro oprávněnost mobilizace. Trval
na tom, že neporušil žádná zemská privilegia a bojuje jen za zájmy České
koruny a také za čest jejích obyvatel, v duchu jejich vojenské slávy, kterou
zrazují ti, kdo odmítají táhnout do boje: „I kdež se již poděla dobrá pověst
(Čechů), kterouž sou od dávných časů obdrželi, též také jméno dobré, poctivost
a chvála, kterouž sou skrze jich rytířské činy a dovozování hrdinská dosáhli a až
posavád bez přerušení zachovali? Neb vždycky to o slavném národu a jazyku
českém slýcháno a mluveno bývalo: nežli by sobě nejmenší kus od království svého
odjíti dopustili, že by mnohem raději na to hrdel svých nasadili a svou šlechetnou
krev vylévali…“ I po žalostivé smrti manželky nejmilejší (královna Anna
zemřela počátkem roku) „sem do pole přitáhnouti ráčil … ve víře, že se v tom
jakožto věrní poddaní a ctní udatní rytíři dle svého starodávného chvalitebného
jména nabytého a jako staří a stálí Čechové zachovají“. Nicméně ani apelem
na čest a slavnou minulost nepřesvědčil všechny. Po opakovaných poradách všech stavovských osob, shromážděných v Litoměřicích, se přítomní
šlechtici rozdělili. Část, v čele se zemskými úředníky a soudci, uposlechla
královy výzvy, část odmítla válčit po boku krále – protože mandát byl vydán
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proti právu a zvyklostem – a trvala na svolání sněmu. Na výsost a neskrývaně rozezlený král odmítl sněmovní „hadrování“ v tak kritické chvíli, kdy
nepřítel je vzdálen jen několik mil. Vyzval přítomné stavovské osoby, aby
se jasně oddělili ti, kteří odmítají bojovat. Byla jich většina z přítomných.
Svolávat sněm by nemělo smysl. V polovině února po této prohrané politické bitvě vytáhl král se svými věrnými a s najatými žoldnéři do pole proti
Fridrichovi Saskému. Do Čech se vrátil za čtyři měsíce. „Neposlušní“ odjeli
z Litoměřic do Prahy, kde byli zřejmě uvítáni jako vítězové.
***
Počátkem února, kdy se král dohadoval s přítomnými stavy v Litoměřicích, scházeli se do Prahy zástupci měst i šlechtici z celé země nesouhlasící s mandátem, s otázkou, co dělat. Odpor proti mandátu, který byl
odporem proti králově způsobu vlády, se do konce měsíce zorganizoval
a přijal program. Iniciativu měly od počátku radikální složky stavů, především pražské obce a bratrská šlechta. Opakovaná shromáždění v únoru
a březnu v Karlově koleji i na Staroměstském rynku a v Týnském chrámu,
měla náboženský rámec. Byla zahajována modlitbami a provázena průvody
a zpěvem husitských písní. Zemská obec se ovšem rozpadala na tu část
stavů, která poslouchala krále a zemské úředníky, a na „protestanty“ proti
jeho – jak byli protestující přesvědčeni – porušování práv a privilegií lednovým mandátem. Královi věrní byli méně početní, ale vlivní. Patřili k nim
téměř všichni královští i zemští úředníci a soudcové. Králova strana, katolíci,
měli ve své moci Pražský hrad a všechny páky a prostředky královské moci.
Radili k opatrnosti a dohodě a v tom smyslu s nimi souhlasila i většina
konšelů královských měst.
Radikálové za této situace volili jedinou možnou cestu, jak paralyzovat
moc krále a zemských úředníků: uzavřeli „spolek“ na obranu zemských
svobod se závazným programem, zřejmě podle vzoru a v tradici landfrýdů, jejichž legalitu uznávala obec, ale královo pojetí práva a suverenity
je pokládalo za protiústavní „punt“. Stalo se tak na početně navštíveném
a bouřlivém sněmu, svolaném do Prahy bez králova svolení na polovinu
března. Program byl zřejmě již připraven a koncem února vytištěn a oznamován a rozesílán stavům jako „Přátelské snešení“ (SČ II 150–160). Jeho
autory neznáme, ale byli mezi nimi znalci zemského práva a tradic, šlechtici
i měšťané. Kdo se chtěl stát členem spolku, měl poslat do Prahy na staroměstskou radnici nebo podat osobně přiznávací list s pečetí.
Spolek byl jedinou možností, jak vytvořit politické společenství, stmelené daleko pevnějšími pouty smlouvy než byla vágní věrnost nejasným
svobodám a privilegiím nebo poddanská oddanost ke králi založená na
vzájemné lásce a nepodložená služebním závazkem. Soudržnost spolku
byla ovšem také založena na sankcích, které hrozily za porušení smlouvy.
Na březnovém sněmu, povzbuzen úspěchy protestantů a Jana Fridricha
na saském bojišti, si spolek zvolil „zřízené osoby“, jež měly jeho jménem
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jednat a vyřizovat kontakty s obcí, králem, zemskými úředníky a udržovat
styk s vedlejšími zeměmi i cizími knížaty. Mezi šlechtou byl nejaktivnějším
diplomatem spolku Vilém Křinecký z Ronova a formovala se i skupina
vojenských hejtmanů. Diplomatické úkoly a korespondenci přejímala
kancelář Starého Města pražského a kancléř Sixt z Ottersdorfu se stával
kancléřem zemské obce a jejího spolku. Od přelomového březnového
sněmu do příštího sněmu, svolaného spolkem na poslední dekádu dubna,
probíhala v Čechách úspěšná kampaň získat (nebo i vynutit) přiznávací
listy k „Přátelskému snešení“, jež mělo být podkladem k jednání s králem
na budoucím sněmu v dubnu. Tam se mělo přihlašování do spolku uzavřít.
Pečeť k „Přátelskému snešení“ přivěsilo během měsíce podle Sixtova
soupisu publikovaného Vorlem (1999) téměř 1600 rytířů a 168 pánů,
což bylo asi 70 % všech šlechticů, registrovaných v té době v Čechách,
a všechna královská města kromě Plzně, Budějovic a Mostu. Soupis jmen
bez bližších údajů neumožňuje podrobnější analýzu složení šlechtické
složky. Vorel poukazuje na to, že jsou to převážně šlechtici z východních
a severních Čech, mnoho členů je z Jednoty bratrské a přihlašují se celé
rodinné klany. Páteří spolku je nesporně koalice evangelických měst a rytířstva. V každém případě se ke spolku připojila drtivá většina členů zemské
obce. Spolek lze tedy považovat za orgán většiny členů Obce a Přátelské
snešení za její program.
„Přátelské snešení“3 vyjadřuje tedy stanovisko většiny členů zemské
obce a poskytuje obraz jejího myšlení a záměrů v době prvního otevřeného
konfliktu s absolutismem krále Ferdinanda I. Navazuje ve všech bodech na
požadavky stavů při volbě Ferdinanda na český trůn, ale reaguje také na
vládní kroky během jeho dosavadní vlády, na jejichž nepřijatelnost upozorňoval Pernštejn. Navrhuje konkretizaci a rozšíření svobod, na které král
přísahal, a také ústavní kroky, které by suverenitu stavovské obce zajistily.
Ale především celý politický systém v stavovském smyslu modernizuje,
demokratizuje a decentralizuje.
„Bází“ politického a soudního systému se má stát krajské zřízení
a krajské sněmy. Ustanovení o krajských sněmech jsou protestem proti
dosavadní Ferdinandově politice, omezování pravomoci krajů, ale přesahují
i do dosavadní stavovské institucionální výstavby politického systému království. Ferdinand I. sice nemohl krajské zřízení zrušit, protože neměl čím
nahradit jeho funkci ve vojenské oblasti (svolávání a mustrování hotovosti,
její výcvik a vyzbrojení a přivedení na zemský mustrplac) a při vybírání
3
Pod názvem „Přátelské snešení stavův českých“ vydal text Tieftrunk 1872, s. 364–384,
nověji SČ II, s. l50–160, pod názvem Snešení stavův… na sjezdu zahájeném 17. března 1547.
Obě vydání vycházejí z opisu v pozůstalosti Sixta z Ottersdorfu. Jiné opisy ani soudobé
vydání tiskem se nedochovaly nebo nebyly, pokud vím, nalezeny. Právní historie ani historikové nevěnovali tomuto textu zaslouženou pozornost, protože snešení jako zákoník nevešlo
v platnost. Je to jeden z nejdůležitějších českých „nerealizovaných ústavních projektů“.
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berní, ale snažil se činnost krajů plně podřídit své kontrole a iniciativě. „Přátelské snešení“ hodlá z krajských shromáždění vytvořit místo nástroje zdroj
a suveréna zákonodárné i výkonné zemské moci. Členové zemského soudu
a nejvyšší zemští úředníci mají být voleni „zdola“. Krajské sněmy mají vybrat
po dvou osobách z panského a rytířského stavu a z těch pak má být složen
zemský soud a vybíráni úředníci. Byla by to v dané době nejdemokratičtější
(chápeme-li jako démos svobodné obyvatele) volba soudců a úředníků.
Zaručovala by důstojný a významný podíl rytířstva na soudní moci a spolu
s městy na sněmech. Sněmy a úřady by byly skutečně volenou representací
celé stavovské obce a na politickém životě by se podílely všechny oblasti
země. Zemský soud sestavený z krajskými sněmy zvolených osob se má stát
nejvyšší soudní instancí v království a soudcové mají přísahat „králi…pánům,
rytířům, Pražanům, městům i vší obci království českého“ (SČ II 151).
Řada článků je věnována odstranění nešvarů, k nimž docházelo při
soudním řízení. Chování soudců má být důstojné a mají soudit v soudcovském oděvu. Přitom se odstraňuje trest smrti, kterým se dosud trestalo
jakékoliv „nařčení“ soudců. Soudcové tudíž dosud stáli mimo jakoukoliv
kritiku a kontrolu. Nyní se má nařčení nejdříve vyšetřit, a i když je shledáno
neoprávněným, jsou pro viníka stanoveny nižší tresty než dříve. Zevrubně
se pojednává o „řečnících“, to jest advokátech, jejichž role v soudním řízení
vzrůstala a stávala se nezbytnou. Má se odstranit podplácení advokátů
a jejich přeplácení a tím okupování bohatými, a zavádí se funkce advokáta
ex offo pro chudé. Soudní řízení má být zrychleno a garantována jeho
spravedlnost. Závěrečný článek vyzývá obyvatele, aby se zbytečně nesoudili
a řešili vzájemné spory pokud možno dohodou. Také články o soudní praxi
se nesou směrem k demokratizaci, k odstranění nešvarů, podpoře rovnosti
obyvatel před soudem a snahou pomoci u soudů „chudým“.
Precizuje se postavení krále v soudním řízení. „Poněvadž jsou naše
svobody největší nemá JMK k žádnému obyvateli ani osobě ze všech stavův
království přistupovati … než pořadem práva před soud zemský … a tolikéž
JMKou může každý obyvatel tohoto království před soudem zemským viniti“ (SČ
II 154). Soudní suverenitě zemského soudu a práva tedy podléhá i král.
Stavové se nyní snaží podřídit svrchovanosti zemského soudu – práva
i komorní soud, jehož kompetence král rozšiřoval. Členové komory také
nemají být členy žádného jiného soudu. „Z mnoha příčin“ to platí i pro
královského prokurátora. Celá královská komora má být pod kontrolou
stavů. Pokud chce mít král v zemni komorní úřad, musí v něm být i rození
Čechové a to po dvou z panského a rytířského stavu. Stavové tedy usilují
o to, aby dostali celé, tj. i komorní soudnictví pod kontrolu obce a jejích
orgánů a chtějí zbavit absolutismus jeho velkého nástroje i velké výhody,
tj. pravidelné soudní praxe a suverenity králových soudců.
Druhým nástrojem suverenity zemské obce je zemský sněm. Králi se
ponechává právo svolání sněmu, ale také do sněmovního jednání vstupují
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kraje. Král musí poslat svolávací list a svou sněmovní propozici zemskému
sněmu před jeho zasedáním krajským hejtmanům. Ti pak svolají krajský
sněm, kde jsou zvoleni delegáti a dohodnuto stanovisko kraje k propozici
a kde je zvolena krajská delegace na sněm. Sněm však může být svolán
i bez králova svolení, například pokud není panovník přítomen v zemi
a nastane nutnost sněm svolat. V tom případě vypisuje sněm nejvyšší
pražský purkrabí a pokud by nechtěl, nebyl v zemi nebo zemřel, mají sněm
svolat nejvyšší úředníci. Kdyby nemohli nebo nechtěli svolat sněm ani oni,
mohou sněm vypsat všechny tři stavy a to tak, že se v Praze sejdou krajští
hejtmani a spolu s Pražany určí datum zasedání sněmu. Na jejich výzvu
má každý kompetentní obyvatel přijet do Prahy a setrvat na jednání sněmu dva týdny. Postup a nástroje nynější rebelie se mají tedy stát normou
zemského práva. I další články legalizují dosavadní jednání spolku. Sněmovní propozice a sněmovní snešení mají být formulovány jasně a ne tak
jako při minulém sněmu, kdy byla hotovost, svolená proti Turku, zneužita
proti saskému kurfiřtu. Sněmovní artikuly jsou závazné a nemohou být
anulovány žádným „mandátem“ proti dosavadním svobodám. Sněmovní
články se musí zapisovat do zemských desek a stavové navrhují opatření
pro obnovu zápisů do desek zničených požárem. Pokud budou shledány
v minulých sněmech nějaké artikuly zapsané do desek proti svobodám,
mají být zrušeny.
„Přátelským snešením“ projevují stavové nejen vůli posílit suverenitu
stavovských orgánů, ale i vůli provádět jejich potřebné reformy, které by
nejen demokratizovaly, ale i modernizovaly agendu. I v této chvíli nadále
projevují stavové státní vědomí, i když tentokráte je omezené v podstatě
na České království a nikoliv na celek České koruny. Opakují požadavky,
aby král sídlil na Pražském hradě, a aby se sem soustředily zemské úřady
a byly stále v králově blízkosti. Do své „péče“ o pořádek zahrnují i královské
důchody, správu královniných věnných oblastí, kutnohorské mincovnictví
a zajištění vlivu stavů a přirozených Čechů v zeměpanské doméně. Městské
zájmy se prosazují do této projekce požadavky na zrušení cel a nenáviděného posudného.
I ve formulacích návrhu nové ústavy se objevují husitské reminiscence,
zejména přísný husitský a reformační moralismus: „Předkem a nejprve“ – stojí
v úvodu – „poněvadž při všelijakém jednání cti a chvály pána Boha všemohoucího nejvíce se šetřiti má, protož aby na budoucím sněmu všechna zjevná smilstva,
cizoložstva, ožralství a jiné podobné k tomu nepravosti a hříchové nestydatí
i oplzlá mluvení pod jistými a na to uloženými pokutami přetržena a všechněm
vůbec zastavena byla“ (SČ II 150). Ale – pokračují stavové v duchu nadkonfesijního křesťanství – protože působením ďábla a slepých nerozumných
lidí vznikly i v „našem křesťanském náboženství“ rozdíly mezi stavy měli by
ti, kteří přijímají podobojí, skrze svolané osoby tří stavů a osoby duchovní
spory srovnávat a umravňovat a trestat „nerozumné a mnohokrát i bláznové
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kazatele, kteří jsou překážkou lásky a spravedlnosti“. Ani stavové podobojí
nemají zájem o dogmatické spory a vidí v nich překážku svornosti obce.
Řešit se mají v duchu husitské tradice za pomoci laiků.
Jediný tvrdý „náboženský“ útok je veden proti papežství. V minulosti
žádali utrakvisté české krále, praví „Přátelské snešení“, aby u papežské kurie
usilovali o potvrzení kompaktát.Tato doba nenávratně pominula. Při požadavcích na formulaci královské přísahy stavové nyní žádají, aby se JM. král
zavazoval pouze stavům a „žádnému jinému ven ze země a z tohoto království
mimo povinnost žádné jiné přísahy jakožto král český činiti nemá, ovšem pak
papeži … protože papežové na větším díle netoliko škoditi chtěli a hleděli tomuto
království, ale je zahladiti usilovali“ (SČ II 156). A následuje výčet zločinů
papežů proti českému králi, zejména Jiřímu z Poděbrad.
Tento projekt směřoval tedy k posílení suverenity stavovské Obce
ve vnitřním životě Českého království k modernizaci zemských institucí
a zatlačení krále do jeho symbolické funkce. Stavové měli znovu provádět
kontrolu nejen nad daněmi, ale i nad zeměpanskými důchody a náboženstvím. Návrh ústavy představoval dosud nejvyšší stupeň demokratizace
stavovského systému také tím, že přenášel velký díl politické iniciativy na
krajské sněmy a města. Početně mají královská města a rytířstvo ve spolku
drtivou převahu. Spolek také obnovuje husitský a připravuje radikálně
reformační rámec politiky, ale pohybuje se v podstatě v prostoru české
nadkonfesijní tradice i když odmítá jakoukoliv možnost ingerence papežství
do státních záležitostí. Předpokladem toho, aby se něco z těchto představ
promítlo do sněmovního snešení a tím do „ústavního práva“ ovšem bylo,
aby se příští sněm sešel a svůj projekt prosadil. Ale o tom, zda se sněm
sejde a na čí vyzvání, a jaké bude jeho snešení, se rozhodovalo na bojištích
šmalkaldské války.
Mühlberg
Do rozhodujících týdnů války v dubnu vstupoval král Ferdinand I.
i česká zemská obec s vědomím, že výsledek války v Německu rozhodne
i jejich vzájemný spor. Král nebyl ochoten nic měnit na své strategii prosazovat absolutní vládu kontrolou stavovských zemských institucí, rozšiřováním
institucí zeměpanských, posilováním působnosti a pravomocí královské
komory a komorního soudu a především vlastní interpretací práv královské moci ve vztahu k zemským svobodám a privilegiím, tak jak to stavům
vyjádřil během posledního setkání s jejich zástupci v Litoměřicích. Tato
strategie je v královské kanceláři propracovávána a formulována i během
jarního vojenského tažení a permanentně reaguje na vývoj událostí. Ferdinand I. měl pro sledování situace v Čechách a v Praze a pro provádění
svých příkazů k dispozici zemské a dvorské úředníky, tedy vládu, která
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se scházela na Hradě a udržel si autoritu i u zemských soudců. A pochopitelně u svých služebníků a u těch, kteří jeho pojetí moci přijali. Na ně
se král i v době své nepřítomnosti obracel svými pokyny. Jeho mandáty,
příkazy a apely se ovšem obracely i na celou zemi, tj. stavovskou obec. Po
určitý čas se snažil dát najevo, že spolek nebere na vědomí. Pokud spolek
vydával své příkazy, vetoval je.
Koncem března a v prvních dnech dubna se král přesunoval se svým
vojskem z Drážďan přes české území k Chebu a setkal se na cestě s vážnými
problémy. Saský kurfiřt Jan Fridrich obsadil svými hejtmany a posádkami
bez odporu luteránský Jáchymov a některá pohraniční místa v západních
Čechách. Západní Čechy se staly fakticky válečným prostorem. V Praze
a Čechách vznikalo dvojvládí krále a spolku. Spolek se zdůvodněním, že
země je ohrožena, vyhlásil zemskou hotovost a jmenoval jejím hejtmanem
Pfluga z Rabštejna. Sraz hotovosti se měl konat na jeho panství u Bečova
v bezprostřední blízkosti hranic. Král svolání stavovské hotovosti zakazoval
a ukončil v Čechách činnost své vlastní hotovosti, svolané podle lednového
mandátu, aby zmenšil chaos.
Stavovská hotovost se scházela ještě hůře než královská. Nicméně
Fridrich vystupňoval své úsilí získat Čechy na svou stranu do posledního
boje a pověřil své hejtmany v západních Čechách, aby jednali o spolupráci
se stavovským velitelem Pflugem. Spolek také posílal své posly do Slezska
a na Moravu s výzvami, aby pomohli bránit ohrožené království podle své
povinnosti pomáhat vojensky každé ohrožené zemi České koruny. Tyto
výzvy neměly ve vedlejších zemích žádný účinek a spolek sám nebyl schopen vlastní vojenskou činnost rozvinout nebo k ní vydat jasné provolání.
Lavíroval a čekal. Krále se snažil ubezpečit, že hotovost je svolávána jen pro
obranu hranic a pořádku v době jeho nepřítomnosti. Vedení spolku však
vydalo výzvu, aby nikdo nebojoval proti Janu Fridrichovi, s nímž byl král ve
válce. Stavovský velitel Pflug z Rabštejna neměl jasné instrukce a nedostával
žádné peníze ani vojáky, ale patrně jednal o spolupráci se saskými hejtmany
v západních Čechách o společném tažení na pomoc Fridrichovi Saskému
proti císařské armádě. Spolek vyhlašoval, že mu jde především o obranu
země proti císařskému vojsku, pokud napadne Čechy, jak se v zemi šířilo
a Ferdinand marně vyvracel. Udržoval však kontakty s Janem Fridrichem.
Na poslední dekádu dubna svolal spolek do Prahy nový sněm a uzavřel
přijímání svých členů. Ta přiznání, která došla, poručily „zřízené osoby“
uložit na staroměstské radnici.
Král musel vzít spolek v časové tísni před odchodem za císařským
vojskem a při tažení do Saska na vědomí a pokusit se jeho vojenskou
činnost alespoň neutralizovat. Dne 13. dubna vyslal z vojenského tábora
u Chebu na – z jeho hlediska ilegální sněm svolaný spolkem – své posly
v působivém složení. Byla to celá moravská zemská representace v čele se
zemským hejtmanem Václavem z Ludanic, jejímž členem byl i místokancléř
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Jiří Žabka z Limberka, jeden z věrných králových služebníků a významná
osobnost dalších událostí. Král vydal pokyny, aby zemští úředníci na Hradě
udržovali se schůzemi stavů kontakt a pracovali v králových intencích. Mezi
zemskými úředníky a soudci na Hradě a stavy shromážděnými v Karlově
koleji se rozvinula čilá komunikace. Někteří úředníci se klonili k legalitě
spolku s reminiscencí na moravské zemské landfrýdy.
Královo poselství sněmu (SČ II 222–236) je ještě psáno v duchu
dialogu a v rámci těch pravidel a témat, která dosud vytvářela diskurz obou
stran. Tvrdí, že král bude pokračovat v tom, co se stavy dohodl na posledním
sněmu, kde byl přítomen, tj. na červnovém sněmu 1546 a připomíná, že
tehdy sněm povolil tureckou daň, odmítl návrhy Fridricha Saského a slíbil
králi věrnost. Připomíná také, že značný počet Čechů bojuje po boku jeho
syna Maxmiliána v císařském vojsku. A pak podrobně vysvětluje, proč vydal
zpochybňovaný lednový mandát: stalo se to, když Jan Fridrich napadl země
Koruny a Lužičané ho žádali o pomoc. Obnovení erbanuňků s Mořicem bylo
provedeno s vědomím jistých osob z českých stavů. Podrobně vysvětluje
svou verzi všeho toho, co se stalo od vydání lednového mandátu, za jehož
legitimitu se plně staví. Všechny jeho akce byly podnikány na ochranu
a pro dobro Českého království. Nemohl vyhovět výzvám, aby znovu svolal
sněm, ale vše, co činil, bylo v souladu se zemským zřízením a tradicemi
a ku prospěchu království a obecného dobra. V Litoměřicích dokonce slíbil vydat reverz o neopakovatelnosti mandátu. Vysvětlil nemožnost svolat
v časové tísni sněm a být na něm přítomen. Proto také nemohl a nemůže
nyní navštívit jejich nynější shromáždění, ale posílá své delegáty. Sám nemůže přijet, protože ho císař požádal, aby všeho jiného zanechal a spolu
s Mořicem mu přispěchal na pomoc. Jakmile to bude možné, svolá český
sněm pro vyřešení všech otázek týkajících se svobod a privilegií stavů, které
chce rozšířit. Za dvou podmínek: že stavové zruší všechny závazky, které
v jeho nepřítomnosti mezi sebou učinili a rozpustí své vojsko.
V podobném duchu a v podobném stylu a slovech o věrnosti králi
a svobodám a péči o obecné dobré sepisují stavové svou odpověď (SČ II
242–252). Stále je to dohadování němých s hluchými o legitimitě a legalitě akcí krále i stavů. Králi má do Saska doručit odpověď stavů poselstvo
vedené nejvyšším purkrabím Volfem starším Krajířem z Krajku. Stavové
vítají, že král přijede a svolá sněm, ale obě základní královy podmínky
rozhodně odmítají. Spolek uzavřeli, aby skončili zhoubné rozdvojení obce
a zabránili hrozícímu chaosu v zemi. Také proto že „z dopuštění božího na
dsky zemské a spravedlnosti lidské pád jest přišel, kteréžto ohněm k zkáze jsou
přivedeny…“ (SČ II 244). Staré závazky o obhajování práv byly zničeny,
takže stavové nemohli řešit své spory. Tehdy vznikla vnuknutím božím
snaha staré závazky obnovit, a proto uzavřeli a pečetili společnou smlouvu
s tím, že zachovají věrnost králi. Tato smlouva není nic nového ani proti
králi, ale pro obnovení toho, co shořelo při požáru desek a pro udržení
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pořádku v zemi. Také vyhlášení hotovosti (v době nepřítomnosti krále)
v době, kdy se k hranicím blížil nepřítel, není ničím „novým“. Stavové již
dříve za takové situace vypravovali zemskou hotovost do boje. Žádají, aby
král nevěřil pomluvám, které nepřátelé stavů roztrušují. Poselstvo stavů
má králi vyřídit prosbu za propuštění obyvatel boleslavského kraje z jejich
soudních závazků, tj. zrušit s nimi proces. Stavové také souhlasí s jednáním
o posudném a o svobodách s králem na sněmu.
Závěr poselství tvoří působivá prosba a výzva, aby král přiměl císaře
k zastavení války v Říši, prolévání křesťanské krve, odpustil všem nepřátelům
jejich činy a postavil se do čela boje křesťanů proti Turkům. Zejména aby
císař odpustil kurfiřtu Janu Fridrichovi. Za to by král došel pochvaly ode
všeho křesťanstva. Poslové mají krále požádat o rychlou milostivou odpověď.
To je však pravděpodobně dodáno až po zprávě o výsledku bitvy.
***
V těchto místech pokračuje zápis instrukce, aspoň v edici SČ slovy:
„A když již tato instrukcí k J.M.Kr. na místě jest postavena byla, s kterouž
osoby v též instrukci jmenované k J.M.Kr. měly jsou vypravené a vyslané
býti, v tom pak od J.M.Kr. s listem J.M. věřícím k nám stavuom království
Českého jsa stěží odeslán, urozený Zbyněk Berka z Dubé a na Strakonicích
… o šťastném J.V.C. a K.M.Kr. pána našeho milostivého nad nepřítelem
vítězství jest oznámil“ (SČ II 251).
Podle Sixta tomu nikdo zpočátku nechtěl věřit, až teprve ráno ve čtvrtek (28. dubna), když se stavové v koleji dověděli, že na Hradě „subunáci“
a kanovníci rozezvučeli všechny zvony a slouží Te Deum a Zdeněk z Dubé
tam přečetl královo poselství určené moravské delegaci a vypravoval
všechny noviny, byla poznána krutá pravda o slavném vítězství císaře
nad šmalkaldskými protestanty u Mühlberka dne 24. dubna.4 Mezi stavy
nastalo „roztržení“. Někteří odjeli ihned domů, jiní nechtěli zprávě uvěřit
a pokládali ji za králův obvyklý fortel a výmysl, aby rozdělil stavy. Pak si
někteří vzpomněli, že předešlou neděli „slunce celý den červené a krvavé bylo
… a mluvili, že něco dnes divného musí se státi, že tak nad míru slunce a nad
obyčej svůj přirozený se jest tak zakrvavělo“ (Teige II 66). A Sixt dodává,
že Bůh na slunci prokázal „že pro hříchy a nepravosti lid sobě zalíbený skrz
nemilostivé ztrestati a na ten čas jako laskavý otec kárati ráčí“ (tamtéž). V bitvě
poražení křesťané tehdy ještě pokládali porážky za trest boží za vlastní
hříchy a zpytovali svědomí. Nicméně každý věděl, že trest bude vykonávat
král, jemuž Bůh dopřál vítězství.
Ferdinand I. prožíval pocity opačné a děkoval Bohu za dar, jenž opravdu
přišel s nebe, protože vítězství bylo dosaženo snadno a bez velkých ztrát, jak
ukazují historikové bitvy, chybami Jana Fridricha. Místo, aby hájil pravý břeh
4
O významu bitvy Ferdinand S e i b t : Karl V, s.167n. Zde i skvělá interpretace
Tizianova obrazu císaře Karla V. po bitvě, pokládané císařem za jeho největší vítězství.

45

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Labe, ustupoval k Wittemberku, císařským se podařilo přejít řeku, pobíjet
Fridrichovy vojáky vlastně již na útěku a jejich velitele zajmout. Kurfiřt Jan
Fridrich se císaři vzdal a nestačil zničit spisy své kanceláře. Císaři se dostal
do rukou materiál pro obžalobu jeho nepřátel, také mezi Čechy. Mezi vítězi
bylo ovšem také mnoho Čechů ve službách císaře a svého krále. Poraženi byli
ti, kteří zůstali doma. F. Seibt kdesi ironicky poznamenává, že Češi, kteří se
cítí věčně zrazováni svými německými souvěrci, tentokrát svým souvěrcům
v osudové bitvě sami nepomohli. Jenže na straně císaře bojovali i evangeličtí
Němci. Problematičnost termínu „náboženská válka“ je zde nasnadě.
Změna pravidel dialogu zemské obce s králem
V zemské obci se našli i nyní lidé, kteří chtěli vést právními prostředky
a nástroji válku s králem proti absolutismu dále anebo zorganizovat alespoň důstojný a spořádaný ústup. Měli odvahu svou „instrukci“ po poslech
zvolených před bitvou králi odeslat. Shromáždění ovšem uložilo poslům
ke králi, aby vyřídili císaři a králi, že jim vítězství „přejí“ a spoléhají na
nynější jejich milostivé sliby. Protože v zemi nejsou cizí vojska (Sasové
odešli), uvolňují spíži pro královo vojsko, zadržovanou dosud pro nedostatek potravin a žádají, aby Ferdinand zemi chránil proti vpádům. Splní
jednu z podmínek dalšího dialogu, totiž odvolání zemské hotovosti. Odkazují na své poselství, v němž spoléhají, že jim bude milostivým králem,
a opakují apel na společné tažení proti Turkům, při kterém budou podle
svých možností pomáhat.
Král Ferdinand I. se zdržel v Říši ještě měsíc a věnoval se říšským záležitostem. Ale připravoval se svými českými rádci také svůj návrat do Čech.
Šlo o to, jak nejlépe využít nové situace k prosazení suverenity královské
moci nad obcí, čili jak vyhrát válku s obcí ústavně. Samozřejmě že toužil
tvrdě potrestat všechno to, co pokládal za zločiny proti svému majestátu
a události roku 1547 mu jich nabízely bezpočet. Ale nemohl ještě vědět,
zda se setká v Čechách a Praze s odporem a musel vážit varianty postupu
podle vývoje situace v zemi. Nečekal, že přijede do Prahy jako vytoužený
a oslavovaný vítěz a že se „odium“ obyvatel vůči němu vytratilo. Ani po
tom netoužil; jeho politické strategii to neodpovídalo, chtěl trestat. Ale
neměl ani dostatek vojska, aby svou zemi mohl „dobývat“, a zpustošení
země nebylo v jeho plánech. Věděl, že bude muset s Čechy pokračovat
v dialogu a že se bez jistého modu vivendi s obcí neobejde, což také dobře
věděli politikové obce.
První, co král učinil, byla změna tónu politického diskurzu a způsobu chování. Nepotřebovat již ubezpečovat stavy o lásce. Začal rozkazovat
a hrozit a rozdělovat obec na věrné a provinilé. Tuto změnu pocítilo již
poselstvo sněmu při prvním setkání s králem přímo na bojišti. Podal sice
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ještě poslům ruku (císař ruku Janu Fridrichovi nepodal), přivedl je k císaři,
ale choval se chladně a dal najevo, že láska pominula, že bude trestat, i když
slíbili s císařem milost – těm, kterým bude udělena.
Jádro politiků obce, především předáci spolku, se ocitlo v nové situaci také před otázkou, jakou nadále volit strategii, ovšem strategii obrany
a ústupu. Vedení spolku se rychle rozkládalo a do zoufalé situace generála
bez vojska ale i bez podpory spolku a obce se dostal Pflug z Rabštejna.
Evangeličtí politikové obce a členové spolku se ujali iniciativy obranu přece
jen organizovat. Především nadále trvali na svolání sněmu, na kterém za
přítomnosti krále hodlali uhájit co bude možné z požadavků „Přátelského
snešení“. Zatím nezbylo než dokazovat legalitu spolku. Tuto linii prosazovali radikálové z vedení spolku, jmenovitě jeho klíčová šlechtická osobnost
Václav Křinecký z Ronova, ale i umírnění, vedení největší autoritou obce,
Janem z Pernštejna. Zabránit chaosu a panice a bezpodmínečné kapitulaci
přiznáním viny bylo úkolem posledního „sněmu“ spolku, který byl podle
dohody na dubnovém sněmu svolán do Prahy na polovinu května. Sešel
se v početném složení (SČ II 257–284) a převažovali na něm stoupenci
pokračování v dialogu s králem a spořádané obrany.
Podle králova pojetí práva byl tento sněm nelegální, ale přesto se na
něj rozhodl vyslat znovu své posly, ovšem proto, aby odpor stavů zlomili.
Tentokrát vyslal Pertolda z Lipé, nejvyššího maršálka, a osvědčeného Žabku
s Limberka a přidali se k nim i císařovi vyslanci k Čechům se stejným úkolem:
místokancléř Seldt a hildesheimský biskup Valentin. S nimi se vracelo do
Prahy konečně i pražské poselstvo stavů ke králi z dubnového sněmu. Králova
Instrukce (SČ II 268), kterou poslové přečetli, již naznačovala změnu tónu
a stylu králova diskurzu, ale ještě ponechávala otevřená vrátka jednání. Král
vyslovil nelibost nad svoláním sněmu bez svého vypsání a stručně vysvětlil
svou i císařovu politiku a lednový mandát. Ale dal již jasně najevo, že vše,
co se událo po vyhlášení lednového mandátu, považuje za porušení práv
a urážku svého majestátu. Spolek je „postranní“ a „proti starým pořádkům
a vrchnosti naší“. Sám král jednal vždy v rámci svobod a práva. Nezabraňoval
zapsání shořelých svobod do desek, sám k tomu vyzval, ovšem nedopustí
zapsat nic, co by „mocnosti naší ublížilo“. (V protikladu k Přátelskému snešení, které odmítalo znovu zapsat to, co bylo proti svobodám.) Vzkázal, jak
chápe vyjednávání spolku s Janem Fridrichem a nepřátelské chování k jemu
samému při průchodu západními Čechami z Drážďan do Chebu, kdy „hned
jest vojenské vyzdvižení a vytažení v království českém se stalo“ (SČ II 265). Dal
vědět, že činnost spolku chápe jako pozdvižení proti králi, a že spolek jednal
„jakoby krále nebylo“. Končí výzvou, aby Čechové ihned všechny své závazky
a puntování skončili, což je podmínkou jakéhokoliv dalšího jednání. To také
shromážděným stavům radili císařovi vyslanci.
Jako první vystoupil v rozpravě před květnovým shromážděním
stavů nejvyšší purkrabí Volf starší z Krajku. Naléhal na stavy, aby královu
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a císařovu výzvu uposlechli, a barvitě líčil apokalyptickou katastrofu, která
by nastala, pokud by vojsko císařovo, královo a jejich spojenců uskutečnilo
trestnou akci. Pak promluvil starý Jan z Pernštejna (nebo jeho poslové?).
Plně se postavil za oprávněnost a nutnost spolku. Dokazoval jeho legalitu historicky, tj. příklady uzavírání podobných spolků v minulosti, a tak
dovozoval, že spolek není v Čechách ničím „novým“ a že tak postupovali
předkové v případě nutné potřeby. Tato potřeba nastala nyní v době královy
nepřítomnosti, protože hrozil rozkol obce a rozvrat pořádku. „Přátelské
snešení“ v ničem neškodí králi a chce jen pokračovat v jednání s králem
o svobody. Vyzval stavy k jednotě obce při hájení svobod, neboť jinak
ztratí všichni nejen svobodu, ale i majetky. Starý vůdce stavovské obce se
rozloučil s politickou činností a zakrátko i se životem obranou toho, o co
v politickém životě usiloval.
Vrcholem schůze, aspoň v podání Sixta, byla řeč Viléma Křineckého.
Snad ji Sixt upravil do rétorické podoby, ale jádro Vilémových myšlenek bylo
nesporně proneseno. V Sixtově podání je to vášnivá obrana svobod, spolku
a legitimity všech jeho akcí. Byli jsme ode všech opuštěni, volá Křinecký,
král nám ujímal svobody, nevěděli jsme, co dělat, dědické smlouvy nám jako
povinný závazek pomoci uváděly obě saské strany, království bylo napadáno
cizími vojsky a Přátelské snešení jsme uzavřeli na obranu království. Nikdo
nám ještě nedokázal, že jsme se něčím provinili, jsme jen z různých stran
pomlouváni. „Král se všemi svými vždycky je ve všem spravedliv a práv jest, a my
vždycky učiňme, co chceme, vinni, všecka naše předsevzetí jsou nespravedlivá a na
ublížení vrchnosti a důstojenství královského. Toliko mandát královský jest spravedlivý“ (Teige II 93). Pokud uposlechneme, zrušíme závazky a navrátíme
se k nesvornosti a všichni skloníme hlavy, přijdeme o své svobody a jsme
ztraceni. Kdo se ozval, aby po shoření desek byla do desek vložena královská
přísaha? „Aha, žádný“! Máme se s králem soudit? „Před kým? Před ním před
samým? Ježto věc přetěžká jest, s rychtářem se souditi a málo kdo práv zůstane,
kdo se s pánem svým soudí“ (Teige II 93). Křinecký a pražské obce kapitulaci
odmítli. Sněm se pak usnesl, aby přiznávací listy k Přátelskému snešení byly
zapečetěny a přeneseny ze staroměstské radnice k zemským deskám a nebyly
nikomu vydávány, „dokudžby nám všem třem stavům, to což jest prvé v dskách
bylo a nač se instrukcí k JJC a JMKr od nás učiněné vztahují, zase do desk vloženo
a utvrzeno bylo“ (SČ II 276). Takovou instrukci měla králi předat delegace
dvou pánů, dvou rytířů a dvou Pražanů. Poslední článek tohoto posledního
svobodného snešení Obce roku 1547 stanoví tvrdé tresty pro autory a šiřitele
hanlivých „písní a rýmů“. Zjištění autoři mají být čtvrceni, šiřitelé rok vězněni.
Jádro obce však odolalo prvnímu královu pokusu zlomit její odpor a jednotu.
Král s tím musel počítat a přizpůsobit taktiku. Počátkem června se objevil
u Litoměřic a zahájil znovu boj o uznání své suverenity a absolutní vlády.
Znovu vložil do hry svou cílevědomost, houževnatost, obratnost, odvahu,
osobní nasazení a svůj machiavellismus.
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Bibliografická poznámka
Tato studie navazuje na text uveřejněný v minulém čísle ČMM (Dialog
krále se stavovskými obcemi o způsobu vládnutí. ČMM 124, 2005, s. 429–450),
a je součástí širší práce o dějinách české a moravské obce ve vztahu ke státu
a náboženství. Předmětem této stati je první část pojednání o době vlády
Ferdinanda I. Jde mi především o postižení politického myšlení a snah
o jeho realizaci na obou stranách. Citace z pramenů uvádím v závorkách
přímo v textu. Vycházím z předpokladu, že při studii tohoto druhu je účelnější citovat znovu prameny než kdejaký názor, který se objevil na základě
těchto pramenů v literatuře a nic podstatného nepřinesl.

Prameny:
(SČ I) – Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu. I. 15256–1545. Praha 1877.
(SČ II) – Sněmy české. II. 1546–1557. Praha 1880.
(AČ 20) – Jan z Pernštejna králi Ferdinandovi 1539… Archiv Český 20. Ed. F. Dvorský. Praha
1902.
(Teige I–II) – Sixta z Ottersdorfu Knihy Památné o nepokojných letech 1546 a 1547. I–II. Ed.
J. Teige. (Světová knihovna č. 1363–1379). Praha s. d.
(Janáček 1950) – Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547. Ed. J. Janáček.
Praha 1950.
(Vorel 1999) – Vorel, Petr: „Přátelské snešení stavův českých“ z března 1547 a jeho signatáři. In:
Týž (ed): Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie. Pardubice
– Praha 1999, s. 81–124.
Složitý problém „poznámek“ se dnes řeší výběrovým seznamem literatury na konci
knihy nebo studie a stručnými odkazy na práce, které se tématu přímo týkají a které autor
četl. Komplikovanější je problém poznámek u statí, které na sebe navazují, kde by se seznamy literatury a odkazy stále opakovaly. Uvádím zde tedy pouze novější syntetické práce,
kde je uvedena starší literatura a odkazy na edice najde čtenář přímo v textu. Jinak může
nebo nemusí věřit, že autor standardní literaturu prošel a navazuje na vlastní práce, které
jsou v mém případě uvedeny (do r. 1999) in: Nový Mars moravicus. Brno 1999, s. 35–70.
Ze standardních novějších syntetických prací uvádím:
Pro jagellonské období:
E b e r h a r d , Winfried: Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530. München
– Wien 1981.
K a l o u s , Antonín: In regem Bohemie eligi dignus fuit. (Vláda Matyáše Korvína v českých
zemích. Její mezinárodní souvislosti a domácí fungování). Olomouc 2004. Rkp.
disertační práce.
M a c e k , Josef: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). I–IV. Praha 1992–1999.
M a c e k , Josef: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
P e t r á ň , Josef: Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471–1526). In: Homolka,
J. – Krása, J. – Mencl, V. – Pešina, J. – Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách.
Praha 1978, s. 14–72.
Š m a h e l , František: Dvě dlouhé „vlny“ husitského věku. In: Týž: Husitské Čechy. Struktury,
procesy ideje. Praha 2001, s. 427–494.
Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619). Red. Karel
Malý – Jaroslav Pánek. Ed. Dalibor Janiš. Praha 2001.
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Období vlády Ferdinanda I. Středoevropská situace a české země:
B a h l c k e , Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand. Die Länder der
Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619).
München 1994.
E b e r h a r d , Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung
im Herrschaftssystem Ferdinands I. in Böhmen. München 1985.
J a n á č e k , Josef: České dějiny. Doba předbělohorská 1526–1547. I–II. Praha 1968–1984.
P á n e k , J aroslav: Proměny stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16.
století. FHB 4, 1982, s.179–217.
P á n e k , Jaroslav: Politický systém předbělohorského českého státu. FHB 11, 1987, s. 41–101.
R a b e , Horst: Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500–1600. München 1989.
S e i b t , Ferdinand: Karl V. Der Kaiser und die Reformation. Berlin 1990.
V o r e l , Petr: Velké dějiny zemí Koruny české. VII. 1526–1618. Praha – Litomyšl 1965.
V o r e l , Petr: Přátelské snešení stavův českých z března 1547 a jeho signatáři. In: Vorel,
Petr (ed): Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie. Pardubice
– Praha 1999.
W i n k e l b a u e r , Thomas: Österreichische Geschichte 1522–1699. I–II. Wien 2003.
Tato bibliografická poznámka se vztahuje na všechny tři části této studie o počátcích absolutismu. Třetí část má vyjít v příštím čísle ČMM.

Le conflit de 1546–1547 entre la communauté de pays du
Royaume de Bohême et le roi
Ferdinand 1er et les débuts de l’absolutisme II
Le présent texte est la deuxième partie de l’étude dont la première partie – Dialogue
du roi et de la communauté du pays sur le mode de gouvernement – a été publiée au ČMM,
CXXIV, 2005, 2.
L’auteur insiste pour commencer sur le changement fondamental de l’attitude de
l’Allemagne envers les Tchèques qui se produisit après la proclamation des thèses de Luther
en 1517. Les Tchèques hussites sortirent de l’isolement pour devenir partie intégrante de la
Réforme européenne et ils ouvrirent avec ses chefs un dialogue et une coopération fructueuses.
La plupart de la population allemande de la Bohême et de la Moravie, catholique jusqu’alors,
accepta très vite la doctrine de Luther, ce qui donna à la Réforme une supériorité écrasante
dans les pays tchèques. Vers 1530, un groupe assez nombreux d’aristocrates puissants entrèrent
dans l’Union des frères, Eglise sans poids politique jusqu’alors, ce qui donna à la Réforme
radicale une place notable dans la vie politique du pays.
La portée de cette situation nouvelle apparut au moment de la guerre de Smalkalde
que l’empereur Charle V ouvrit en 1546 contre la ligue des protestants allemands. Ceux-ci
prétendaient lutter pour la défense de la foi, tandis que Charles V et Ferdinand 1er refusèrent
d’admettre les motifs religieux invoqués en tant que raisons du conflit et leur rhétorique le
situa au niveau du droit. Dès le début de la guerre, les deux parties du conflit s’efforcèrent
d’attirer les Tchèques de leur côté. Au sein de la communauté de pays tchèque, en majorité
protestante, les sympathies pour les réformés allemands prédominaient et le roi n’arriva pas,
ni par le décret de mobilisation, ni par la pression personnelle, à obtenir des Tchèques d’entreprendre l’expédition en Saxe. Au printemps 1547, stade critique de la guerre, l’opposition
antiabsolutiste radicale forma une « ligue », élut sa direction politique et décréta la mobilisation des troupes du pays. La ligue élabora le projet d’une nouvelle constitution (Přátelské
snešení, c’est-à-dire « convention amicale ») qui devait être présenté au roi à la prochaine
diète. Ayant analysé le document, l’auteur exprime l’opinion qu’il s’agit là du programme « le
plus démocratique » jamais formulé par les états de Bohême. Il repose sur une position bien
autonome des régions et des diètes régionales et sur la souveraineté législative et juridique
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des institutions des états (diètes et tribunaux). Dans l’idée des adversaires tchèques de
l’absolutisme, la prochaine diète devait être une sorte d’ « assemblée constituante ». La ligue
des états noua des contacts et, de toute évidence, aussi une coopération militaire avec Jean
Frédéric de Saxe, chef de la ligue de Smalkalde.
Après la victoire remportée par l’empereur sur les protestants dans la bataille de
Mühlberg, en avril 1547, le roi changea aussitôt le ton de son dialogue avec les Tchèques et,
dans la correspondance, il commença à s’exprimer non plus comme partenaire, mais comme
leur souverain. Il exigea la dissolution instantanée de la ligue et des troupes des états et il
reporta toute négociation à la diète qu’il convoquerait en temps utile quand il serait revenu
à Prague du champ de bataille. La communauté des états prit connaissance de la victoire de
l’empereur, se déclara loyale au roi, mais refusa de dissoudre la ligue et les troupes, et se
déclara prête à discuter avec le roi la solution constitutionnelle du différend. Les radicaux
appelaient à la résistance contre le renouveau de l’absolutisme. Le roi se rendit compte, qu’il
devrait reconquérir le royaume.
Traduit par Růžena Ostrá
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Zdeněk Orlita
Postní a velikonoční období v praxi
olomouckých jezuitských sodalit v druhé
polovině 17. století

Na přelomu 19. a 20. století byl zájem o mariánské kongregace v oblasti německé historiografie spojen především s pracemi řádových historiků.
V kontextu církevních dějin jsou zde družiny akcentovány jako nezbytný
doplněk pedagogických aktivit řádu, ale důraz se klade především na jejich
podíl v procesu pobělohorské rekatolizace. Tato představa mariánských
sodalit jakožto rekatolizačního nástroje v rukou jezuitského řádu se potom
usídlila i v pozdějším dějepisectví a dodnes je hlavním charakterovým znakem těchto společenství. V tomto smyslu je však nutná korekce představ,
které vidí v mariánských sodalitách hlavní pilíře pobělohorské rekatolizace
v jezuitské režii. Již nyní můžeme na základě znalosti normativních pramenů moravských latinských družin odmítnout tvrzení, že by hlavní cíl
těchto společenství spočíval v rekatolizační činnosti.1 Statuta olomoucké
akademické družiny Nanebevzetí P. Marie dokládají maximální pečlivost
a přísnost při výběru budoucích sodálů a vylučují rekatolizaci formou
masového náboru věřících. Během příjímání do družiny sekretář vylučoval
nejen morálně nezpůsobilé či neznalé latiny (Non scire et intelligere lingvam
latinam), ale i čerstvé konvertity, kteří neprokázali solidní znalost katolické
věrouky. Rekatolizační rysy latinských mariánských kongregací sledujeme
tedy především v jejich bezprostředním působení na nejbližší okolí, v barokní teatrálnosti církevních oslav a ve vyhrocené sebereprezentaci těchto
společenství. Festivity barokních družin kulminovaly během církevního
roku většinou ve dvou případech: o titulárním svátku sodality a během
velikonočních slavností, které vrcholily okázalým velkopátečním procesím.
1
K rozboru dochovaných statut ostatních moravských jezuitských sodalit viz O r l i t a ,
Zdeněk: „Non multi, sed boni“. Mariánské sodality při jezuitské koleji sv. Jiří v Opavě v 17.–18.
století a vývoj v ostatních částech olomoucké diecéze. In: Jiránek, T. – Kubeš, J. (edd.):
Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách
od středověku do moderní doby. Pardubice 2005, s. 118–128. K problematice moravských
náboženských bratrstev v období raného novověku M a ň a s , Vladimír: Náboženská
bratrstva olomoucké (arci)diecéze do josefinských reforem. Diplomová práce. Historický ústav FF
MU Brno. Brno 2003. T ý ž : Náboženská bratrstva na Moravě do josefínských reforem. In:
Jiránek, T. – Kubeš, J. (edd.): Bratrstva, s. 37–77.

Časopis Matice moravské 125/2006
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Toto zásadní mystérium křesťanské víry vrcholící během vlastního
velikonočního tridua bylo každoroční příležitostí, kdy mohla jezuitská
bratrstva demonstrovat svůj zápal a oddanost vrcholící v silně naturalistických velkopátečních výjevech. Hlavní úlohu v pořádání těchto procesí
sehrály především latinské studentské družiny. Pro svou sondu jsem zvolil
velikonoční oslavy v režii olomouckých jezuitských sodalit hned ze dvou
důvodů. Především se zde jedná o prestižní postavení akademické kongregace Nanebevzetí P. Marie, a to nejen v samotné Olomouci, ale i mezi
ostatními moravskými družinami, a potom je to otázka pramenné báze
výzkumu. Olomouc totiž disponuje na rozdíl od ostatních kolejí diecéze
rozsáhlým spektrem pramenů, s pomocí nichž lze rekonstruovat liturgický
život barokní družiny v druhé polovině 17. století. Dochované Constitutiones
ac consuetudines akademické kongregace zachycující regule a zvyky sodality
druhé poloviny 17. století, anály a diář téže kongregace2 představují nejen
dosud nejucelenější pramennou bázi k liturgickému životu moravských
družin, ale současně i příjemné vyvážení mezi normativním a narativním.
Z pramenů, jejichž původcem nebyly družiny lze použít rektorské diáře
a výroční zprávy koleje, které se dochovaly plošně pro většinu moravských
lokalit a umožňují tak srovnávací studium. Další skupinou jsou potom tištěné synopse velkopátečních procesí, které vznikaly většinou pro potřeby
účastníků slavností.
Předkládaná studie rekonstruuje velikonoční praxi sodalit porovnáním
dvou stěžejních typů pramene: již výše zmíněného konsuetudináře, který
byl základní normou akademické kongregace pro liturgické aktivity během
církevního roku a análů, které jsou odpovědí na skutečnou podobu procesí
a praxi během jednotlivých let. Olomoucké consuetudines se věnují oslavě
pašijového týdne ve své páté části (Pars. V. Consvetudines certorum temporum
per annum), v podkapitole určené pohyblivým svátkům (De consvetudinibvs
certorum festorum mobilium per annum). Jako protipól k popisu velikonočních tradic, normativně ukotvených v akademických consuetudines z roku
1666, budou využity zápisy v análech gymnazijní a akademické družiny,
které se v druhé polovině 17. století vyjadřují k velikonočním oslavám
s každoroční pravidelností.

2
Regule a zvyky kongregace z roku 1666 Constitutiones ac consvetudines sodalitatis B. V.
Mariae sub titulo Assumptae in collegio soc: Iesu Olomutii. VK Olomouc, sg. M-II-37; anály z let
1580–1636 a rok 1650 Initia et progressvs congregationis Assvmptae in academia Olomvcensi
Societatis Iesv. VK Olomuc, sg. M-I-2; anály z let 1580–1690 a léta 1720–1722, VK Olomouc,
sg. M-II-38; diář sodality z let 1746–1766 Diarium M. Socii Almae Sodalitatis Latinae Majoris.
VK Olomouc, sg. M-I-112.
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Období postu: čas meditace a pokání
Vlastní sváteční režim mariánských sodalit začínal již počátkem čtyřicetidenního postního období, které mělo být až do svatého týdne vyplněno
meditacemi o utrpení Ježíše Krista či jiných velikonočních mystériích.
Olomoucké regule akademické sodality pro postní dobu (Consvetudines
Qvadragesimae) koordinují průběh meditací s denním studiem, řeší samotné
vybavení oratoře a úkolují jednotlivé úředníky družiny. Meditace probíhaly
v neděli, a to buď na úkor běžného shromáždění sodality (konventu) anebo
po nešporech okolo třetí hodiny.3 Co se týká samotného vybavení oratoře,
tak podobně jako v případě ostatních svátků a bohoslužeb, spočívala hlavní
váha na sakristánovi družiny. Již ráno byla uzavřena a zahalena všechna
okna a lavice seskupeny tak, aby všichni sodálové seděli čelem k oltáři.
Na oltářní mensu mezi svíce byl postaven obraz onoho mystéria, k němuž
se vázala následující meditace. Atmosféru v místnosti mohl umocňovat
i skleněný glób naplněný obarvenou vodou, skrze nějž probleskovalo světlo
a rozestavěné nástroje Kristova umučení, které zde aranžoval sakristán
k vyvolání větší zbožnosti.4 Využití těchto vizuálních vjemů umocňujících
sodálům zbožnou kontemplaci nad událostmi z posledních hodin života
Ježíše Krista vycházelo již z konceptu zakladatele jezuitského řádu. Ignác
z Loyoly vyžadoval totiž v rámci rozjímání nad novozákonními událostmi
zapojení co největšího počtu lidských smyslů tak, aby se maximálně zintenzívnil vnitřní prožitek rozjímajícího.5 Ústřední obrazové vjemy umocňoval
navíc vhodný hudební doprovod, a tak lze postní christologické meditace
mariánských sodalit považovat za jeden z dokladů o využití této teorie
v praxi. Zajímavý je v tomto směru zejména odkaz na vystavený obraz,
který měl meditujícím sloužit jako vizuální pomůcka. Tato skutečnost odráží
základní tendenci barokní jezuitské spirituality, která se potom řádovou
praxí táhne jako červená nit, a tou bylo těsné propojení vizualizace s meditativně prožívanou pašijovou scénou.6
3
VK Olomouc, sg. M-II-37: „Per quadragessimam solent Meditationes de Passione fieri
Expedit autem ut eae ipsis diebus Dominicis, vel ordinario Conventus tempore,vel post vesperas hora
tertia, habeantur…“
4
Tamtéž: „Sacristanus mature admonendus est, ut ea omnia quae pro Meditationibus disponi
debent mature paret ac disponat, hac nimirum: fenestrae omnes legi et claudi debent ut collectiones
sint sodales. Deinde scamna omnia ita disponenda sunt ut tam officiales qvam sodales versus altare
sedeant … Imago etiam illii Mysterii de qvo futura est Meditatio (vel alia saltem aliqva Passionis)
inter candelas in Altari proponi debent. Et si qvid praeterea ad excitandam pietatem voluerit Sacristanus parare globos vitreos aqva colorata plenos post qvos lumen positum traluceat, aut instrumenta
passionis disponere…“
5
K vizuálnímu konceptu jezuitských meditací N e v í m o v á , Petra: Funkce obrazu
v umění jezuitského řádu. In: Bartlová, Milena (ed.): Dějiny umění v české společnosti: otázky,
problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. Praha
2004, s. 107–115.
6
Ke konkrétním případům využití výtvarných děl jako vizualizačních pomůcek v rámci

55

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Pokud se týče samotné formy a průběhu meditace, náleželo hlavní
slovo představenému kongregace. Ještě před samotným zahájením byli
napomenuti sodálové, kteří zanedbávali účast na meditacích či pravidelnou
zpověď. Jestliže se však meditací účastnili i hudebníci z jiných škol (tj.
nečlenové sodality), pak je výslovně uvedeno, že nemají být svědky těchto
výtek,7 což pouze poukazuje na uzavřenost a izolovanost studentských
družin. Otec uvedl téma meditace, která byla rozdělena do tří nebo čtyř
bodů se samostatnými promluvami. Vzhledem k udržení pozornosti neměl
totiž otec téma meditace vyložit najednou, ale vhodně jej rozčlenit, a tak
vždy po daném výkladu následovalo společné rozjímání sodálů.8 Prefekt
musicae se postaral o to, aby během jednotlivých bodů meditace zněla
zbožná a sladká hudba (solet fieri pia aliqva et svavis musica). Na poslední část
potom předstoupili bičující se flagelanti (sub ultimo puncto posunt prodire
disciplinantes) a v rámci velikonočního svátečního okruhu je to poprvé, co
se setkáváme s tímto specificky jezuitským zvykem pokory a odevzdanosti.
Jak bylo výše naznačeno, skutečný průběh slavností družin můžeme
pro jednotlivá léta sledovat díky rukopisu akademické kongregace Initia
et progressus. Tyto anály nabízejí srovnání normativní stránky a skutečné
realizace velikonočních slavností v okruhu této větší latinské družiny.
V zápisech pro druhou polovinu 17. století začínají meditace první nedělí
postní a jsou zakončeny o Květné neděli náročnější dramatickou produkcí. Běžné nedělní meditace byly rozděleny na tři části, které tvořily jeden
tematický celek. Praeses vždy uvedl předmět meditace a následně bylo
dané mystérium dialogickou formou inscenováno. Témata jednotlivých
nedělních deklamací rukopis neuvádí. S jistotou víme, že se odehrávaly
v oratoři kongregace formou jednoduchých dialogů s hudebním doprovodem mezi jednotlivými body meditace. Tak roku 1663 se meditací účastnili
kanovníci a členové městské rady.9 Jednotlivé části meditace byly hned
po kontemplaci divadelně zinscenovány a k umocnění dojmu zněl, coby
hudební doprovod čtyř louten sladký soulad (ad motum, qvatuor testudinum
dulci concordia). Pochmurná atmosféra postních meditací zaznívá ze zápisu
k roku 1665, kdy byla po nešporech okna zahalena plachtou a v temném
prostoru oratoře byl ve středu oltáře umístěn krucifix obklopený svítilnami.10 Meditace rozdělené do tří částí tehdy uváděl profesor teologie
pašijových meditací D o b a l o v á , Sylva: Pašijový cyklus Karla Škréty. Mezi výtvarnou
tradicí a jezuitskou spiritualitou. Lidové noviny 2003, s. 140.
7
VK Olomouc, sg. M-II-37: „Et si forte propter Musicam adsint etiam cantores ex aliis scholis
, qvi non sunt sodales tum illi foris manere debent, qvando res promulgantur et defectus puniuntur.“
8
Tamtéž: „P. Praeses primo unu tantum punctu explicet et proponat, statimqve Sodales per
qvadrantem circiter de eo meditantur. Deinde explicetur 2dum et per qvadrantem iterum fiat meditatio,
sicqve ad 3m et 4m etiam (si tempus sit) procedatur.“
9
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 79v: „Meditationibus qvadragesimalibus Fidele Capitulum,
et amplissimus senatus constanter interfuit.“
10
Tamtéž, f. 87v: „Meditationes per quadragesimam, prout ab aliqvot annis fieri caeptum, ha-
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a praeses sodality Jan Tanner. Rok nato byla na místě oltáře postavena
provizorní divadelní scéna, na níž jednotlivé sochy zobrazovaly téma předkládané meditace.11 Zde můžeme tedy předpokládat nahrazení původního
obrazu trojrozměrným statickým výjevem, který měl vizuálně umocnit
meditovanou pašijovou událost.
Vedle efemérní architektury určené k smutečním příležitostem či výročním oslavám, vynikali jezuité rovněž scénickými dekoracemi stavěnými
o jednotlivých církevních svátcích. Na Velikonoce roku 1663 vztyčili u svého hlavního oltáře v původním minoritském kostele Panny Marie vysoké
třípatrové pegma s pašijovou tematikou. Ovšem za skutečné organizátory
a iniciátory těchto dekorací můžeme v rámci jezuitského řádu považovat
právě mariánské sodality. A tak zatímco svatoizidorské družiny organizovaly
o Vánocích stavbu jesliček,12 potom doménou latinských družin byla právě
instalace velikonočních scén.13
Květná neděle, kterou se celá série postních meditací uzavírala, je již
v rukopise akcentována silněji. V olomouckém prostředí sledujeme pro
postní období stejný průběh meditací jako u vratislavských kongregací.14
Zatímco pro jednotlivé postní neděle byly voleny jednodušší formy rozjímání doprovázené nanejvýše živými obrazy, tak na Květnou neděli se
jednalo o náročnější divadelní produkci, popřípadě melodrama. Roku 1651
se meditace na Květnou neděli formou dialogů konala v oratoři sodality
za hojné účasti kanovníků a předních olomouckých měšťanů.15 O deset let
později byla již závěrečná produkce přenesena do univerzitní auly, která se
i jinak užívala k divadelním aktivitám koleje.16 Toho roku sodálové uvedli
hru O sv. Pavlovi, ctiteli kříže.17
V období postu a nastávajícího Svatého týdne se sodálové kromě
společných meditací předstihovali i v privátních úkonech zbožnosti souvisejících s askezí, sebezapřením a tělesným pokáním. Jasně se v tomto
buimus post vesperas fenestris omnibus velatis, et altari lugubriter cum multis luminaribus instructo,
ad qvod magnam efigiem Cristi Domini Crucifixi…“
11
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 100v: „scena adornatum theatrum, in quo statuae ornata
materiam meditationis exprimebant.“
12
V Kladsku například v druhé polovině 18. století přecházela svatoizidorská bratrstva
plynule v betlémská bratrstva. Srov. K a r a s e k , Alfred – L a n z , Josef: Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom Frühbarock bis zur Gegenwart. Marburg 1974, s. 6.
13
Tamtéž, s. 184–185.
14
H o f f m a n n , Hermann: 300 Jahre Marianischen Streben unter Gymnasisten und
Studenten in Breslau. Breslau 1940, s. 57–59, 63–66; týž: Die Marianische Männer-Kongregation
Mariä Reinigung in Breslau 1638–1938. Breslau 1938, s. 11–12.
15
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 63v: „Ipsa autem Palmarum Dominica Meditatio solennior in
modum dialogi habita in oratorio consveto, aderant complures et canonicis et Civitatis primoribus:
porro erat ea meditatio de Christo Crucifixo in tria puncta divisa…“
16
F l e m m i n g , Willi: Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen deutscher Zunge.
(Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte, Bd. 23). Berlin 1923, s. 121.
17
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 73r: „Dominica Palmarum , loco meditationis solennioris de
Passione institui solitae, exhibuit facultas oratoria in aula Academica dramation pium de Sancto
Paulo Amatore Crucis…“
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směru vyjadřují závěrečné regule postního období, které ukládají sodálům
pro toto období dobrovolnou flagelaci či nošení cilicia.18 Velmi podrobně
tyto asketické praktiky zohledňují zejména zápisy pořízené za praesese
Jana Tannera v letech 1665–1666. V análech kongregace se tyto projevy
osobní zbožnosti rozdělují do několika částí19. V rámci lásky k Bohu a Kristu (Affectus erga Dominum Devm et Christum Dominum) mají sodálové celý
Svatý týden přestát jen o chlebu20 a při návštěvě Božího hrobu oděni ve
flagelantských kápích se mají bičovat stem úderů (disciplinam 100 ictuum
fecerunt). Kapitola Moritificatio carnis se již vyjadřuje k jednotlivým způsobům umrtvení těla. Tak roku 1665 nosili někteří sodálové po celý svatý
týden cilicium, denně se bičovali (se qvotidie flagellabant) a roku 1666 se
někteří z nich modlili ležíce na zemi v podobě kříže. Jiní se za nocí pálili
kopřivami a mohli tak posléze v pohodlném lůžku mezi špínou a blechami
přečkat chladnou noc.21 Častou praktikou bylo též vkládání pěti oblázků do
střevíců na památku pěti ran Ježíše Krista, či sedmi jako upomínku sedmi
bolestí Panny Marie.
Důslednou askezi a umrtvování těla provozovala o Velikonocích
a významnějších mariánských svátcích i menší latinská družina Královny
Andělů, tvořená především gymnazisty. V analistických záznamech vedených touto jezuitskou sodalitou v letech 1607–171822 jsou záznamy
o flagellatiu či jiných metodách sebetrýzně rovněž obligatorní součástí
každoročních zápisů a z jejich charakteru vyplývá, že co do přísnosti a tvrdosti se olomoučtí gymnazisté mohli akademické kongregaci směle rovnat.
Z druhé poloviny 17. století vyniká především obsáhlý zápis k roku 1675,
který se po formální stránce blíží struktuře zápisů akademické kongregace
z období duchovní správy Jana Tannera. Kromě zvláštních pobožností
ke cti Nejsvětější Trojice (Cultus SS. Trinitatis) či Narození Páně (Erga
Christum natam), se zde setkáváme s pokorou a ponížeností vůči trpícímu
Kristu (Erga Christum passum), Panně Marii (Cultus Beatissimae Virginis)
a kapitolu potom uzavírají zvláštní způsoby umrtvování, které mají většinou
jak kristovský tak mariánský akcent (Mortificationes aliae exercita).
Snahy o aktivní spoluutrpení ve formě jednotlivých druhů sebetrýzně
mají bez výjimky své kořeny a inspiraci v pašijovém příběhu. Kromě obvyklé páteční discipliny se svým předobrazem v bičování Krista,23 se potom
18
VK Olomouc, sg. M-II-37: „In Qvadragesima adhortandi sunt saepe sodales ad disciplinam,
ciliciorum atqve aliarum moritificationum usum…“
19
Další úkony osobní zbožnosti byly z lásky k Panně Marii a svatým (Affectus erga B.
Virginem et Sanctos), láska a pomoc bližním (charitas erga proximos), či trpělivost a pokora
(Patientia et humilitas).
20
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 93v: „totam Hebdomadam sanctam in solo pane transegerunt“.
21
Tamtéž, f. 94r: „in commodissimo lecto dormire inter sordes et pulices per noctem frigidam
cubavit“.
22
Liber Primi sodalitatis partheniae reginae angelorvm. Continens historias seu acta varia
ab initio eiusdem sodalitatis. MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 691.
23
„Alii quovis die Veneris disciplinam fecerunt.“ Viz následující zápis zmiňující flagellatio
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mnozí zdržovali pití s odkazem na Spasitele žíznícího na kříži.24 V pokoře
před Kristem korunovaným trním si dali někteří sodálové za velkých bolestí
narazit na hlavu trnovou korunu, kterou potom nosili pět hodin25 nebo
se v soucítění s bičovaným Kristem tahali za vlasy, až k žádanému stupni
bolesti.26 Přímo k velikonočnímu období se v této části vztahuje i osobní
cesta jednoho z mladších sodálů, který roku 1675 obtěžkán křížem, na
vštívil pět Božích hrobů ve městě a na této své osobní pouti nevynechal
ani sepulchrum hradišťských premonstrátů. Jeho příkladu následovali i jiní,
putujíce touto trasou bosi a bičujíce se do krve.27 Dosti častou praktikou
bylo i nošení cilicia, přičemž sodálové neodkládali tyto žíněné pytle či pásy
ani přes noc a někteří v nich konali pouť i na nedaleký Sv. Kopeček (ad
monticulum vicinum iit et rediit cilicio cinctus).
I v rámci mariánské zbožnosti, která byla jedním z hlavních pilířů v liturgické praxi jezuitských sodalit, nacházíme ony rysy tvrdosti a opovržení,
s nímž jednotliví sodálové přistupovali k vlastnímu tělu. Bylo vcelku běžné
fyzicky si znepříjemňovat obvyklé modlitby, a tak sodálové po celý měsíc
odříkávali růženec s pažemi rozepjatými na zemi (rosarium extensis humi
bracchiis oravit) nebo se v jeho průběhu bičovali (per integrum Rosarium,
quod orabat, disciplinam fecit).
Častá disciplína a umrtvování těla měly mezi olomouckými sodály své
ctitele bezesporu i ve sdružení Mancipatus Marianus, které registrujeme
v Olomouci pouze přechodnou dobu, a to v letech 1633–1637. Společenství bylo zřízeno při gymnazijní družině Zvěstování P. Marie a v podstatě
se jednalo o instituci bratrstva v bratrstvu. Tento typ známe i z jiných
nejezuitských konfraternit raného novověku, ovšem s tím rozdílem, že
u mariánských sodálů nebylo členství vázáno na vyšší příspěvky jako
u standardních zbožných bratrstev.28 Kritériem výběru členů do těchto
prestižních společenství bylo vyšší osobní nasazení a absolutní až bezmezná
oddanost patronovi družiny, v jezuitském případě P. Marii. Podobný typ se
pod vedením otce Jakoba Rema konstituoval v mariánských sodalitách již
v polovině 90. let 16. století a do povědomí vešel jako Coloquium Maria-

u vznešenějších členů sodality, tamtéž, f. 119r: „Quidam e nobilioribus per mediam quadragessima
quotidie flagro in corpus suum desaevit, in honorem Christi patientis.“
24
Tamtéž, f. 118r: „Alius frequenter per longissimum tempus a potus abstinuit, in ardentissima
in siti, in honorem Christi sitientis in cruce et felle potati.“
25
Tamtéž, f. 119r: „Alius, ut Christo spinis coronato compateretur imitando, 5 horis spineam
coronam capiti suo cum magno dolore impressam gessit.“
26
Tamtéž, f. 119r: „per capillos multis se traxit, ad usq desideratum dolorem.“
27
Tamtéž, f.118v: „alii nudis pedibus idem iter emensi, ad sangvinem se flagellando.“
28
K typologii náboženských bratrstev v období raného novověku viz M i k u l e c ,
Jiří: Proměny náboženských bratrstev v Čechách v raném novověku. In: Jiránek, T. – Kubeš, J.
(edd.): Bratrstva, s. 19–35.
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num.29 Na rozdíl od něj však chtělo být olomoucké Mancipatus Marianus30
něčím více než jen shromážděním charakterově čistých mladíků. Exaltovanost a slepá oddanost těchto sodálů se odráží i v odznaku společenství,
jímž byly posvěcené řetězy, které tito členové nosili na veřejnosti.31 Založení
v Olomouci osobně inicioval samotný autor myšlenky, jezuita František
Stanislav Fenicki, který do zdejší koleje zavítal v srpnu roku 1633. Ovšem
tato forma mariánské zbožnosti se stávala neúnosnou i pro samotný jezuitský řád a okružním listem generála Mutia Vitelleschiho z roku 1637
byla zakázána ve všech řádových domech provincie.32
Zelený čtvrtek a postoj k charitě
I akademická kongregace slavila na Zelený čtvrtek jeden z nejrozšířenějších obřadů tohoto svátku, umývání nohou. Olomoucké consuetudines
se věnují této ceremonii poměrně podrobně. Tato každoroční reminiscence
jednoho z fundamentálních mystérií křesťanské víry – ustanovení eucharistie na Zelený čtvrtek, byla v životě sodalit vedle Velkého pátku ústřední
ceremonií pašijového týdne. Obřad samotný se skládal ze své liturgické
části, která zahrnovala mytí nohou dvanácti chudým sodálům. Druhá část
byla potom spojena s obědem a udílením almužny pozvaným bratřím. Tuto
část známe jakožto bratrskou coenu (coena domini) a setkáváme se s ní i ve
velikonoční praxi kajícnických bratrstev.
Umývání nohou mající svůj základ v evangeliu (Jan 13,1–15) bylo
v bratrstvech každoročně vzpomínkou na tento akt křesťanské pokory
a lásky. V rámci kajícnických bratrstev se uchovala tradice tzv. dvojího
mytí nohou známá z monastického prostředí již od středověku. Ceremonie probíhala v úzké klášterní komunitě a posléze členové konventu takto
29
Coloquium Marianum založil otec Jacob Rem při jezuitském konviktu v Ingolstadtu
a mělo se jednat o elitní výběr sodálů, jejichž hlavním cílem byla intenzivnější mariánská
zbožnost. Statuta tohoto sdružení (Directiones Mariani Colloqui Deiparae Virginis a R. P. Jacobo
Rem erecti) srov. H a t t l e r , Franz: Der ehrwürdige P. Jakob Rem aus der Gesellschaft Jesu
und seine Marienconferenz. Regensburg 1881, s. 321–326.
30
V rámci rukopisu gymnazijní družiny Královny andělů jsou na dvou foliantech vsunuty
podmínky členství v tomto společenství. Základní předpokladem byla ovšem přináležitost
k sodalitě Zvěstování P. Marie. Quid requiratur a Sodalibus Annunciata quis e Mancipatijs
Mariano dedicarunt. MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 691, f. 28v–29r.
31
Řetězy posvěcené rektorem tohoto společenství byly jednou z podmínek pro členství
v Mancipatus Marianus (viz. bod 3: 3tio. Consecrata habeant vincula.). Tamtéž, f. 28v.
32
MZA Brno, E 28, sg. J 7/3, J 7/4. Jedním z hlavních důvodů kritiky tohoto typu
zbožnosti byly především vnější znaky tohoto společenství. Řetězy, jejich svěcení a veřejné
nošení na důkaz otroctví P. Marii, kritizovalo vedení řádu jako exotickou praktiku, naprosto
neslučitelnou s duchem jezuitské spirituality. K obecné kritice tohoto společenství D u h r ,
Bernard: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge II/2. (In der ersten Hälfte des
XVII. Jahrhunderts). Freiburg im Breisgau 1913, s. 92; k olomouckým poměrům K r o e s s ,
Alois: Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu II/2. Wien 1938, s. 744–745.
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poctili i pozvané chudé. Na rozdíl od této praxe však olomoučtí jezuité
praktikovali tento zvyk striktně v úzkém okruhu vlastního společenství
a zatím v pramenech nenarážíme na snahy rozšířit účast na této liturgii
i směrem k nečlenům sodality. Objevuje se zde obecný rys známý i ve většině ostatních barokních bratrstev. Systematická podpora chudých, charita
a sociální péče byly sice součástí bratrského života, ale vůbec ne jeho cílem
ve smyslu statutárního ukotvení. Ačkoliv ve všeobecných stanovách Claudia
Aquavivy pro mariánské kongregace z roku 1587 (Regole comuni a tuti li
Fratelli) 33 čteme o návštěvě karcerů, špitálů a pěstování lásky k bližním,
nelze si tyto představy idealizovat. Ve valné většině příruček sodalit není
totiž podpora chudých zahrnuta v rámci regulí, ale uvádí se jako jedna
z podmínek časných odpustků. Charita a sociální cítění tak byly ponechány
na individuálním zvážení každého jednotlivého sodála a odpustky byly
pouze povzbuzením k větší obětavosti. Právě v rámci liturgie Zeleného
čtvrtku sodality během druhé poloviny 17. století jednoznačně protěžovaly
chudé z vlastních řad,34 což minimálně dokládá skutečnost, že olomoucké
družiny nevyužívaly velikonoční období k nějakým masivním dobročinným
akcím směřujícím k městské chudině. Jednalo se o charitu a péči obrácenou
dovnitř společenství. V zápisech k velikonočním hostinám se tak v tomto
období objevují v podstatě ustálené slovní spojení našim sodálům, našim
chudým sodálům či našim chudým. Přesto lze u jezuitských sodalit v období
raného novověku, na rozdíl od běžných barokních bratrstev, sledovat jistý
důraz, který otcové kladli na pomoc a lásku k bližnímu. Zdůraznění tohoto
postoje nacházíme i v Manuale (1689) telčské měšťanské sodality, která
v osmé reguli klade bratrům na srdce, že wlastnj a obyčegná powinnost gich
býti má/ milosrdné skutky k bližnjm bjdným prokazowati.
Hlavním pramenem k poznání míry sociální empatie a štědrosti olomouckých barokních sodalit zůstávají i nadále tištěné příručky těchto společenství. Výzvy k udílení almužen, návštěvě špitálů a věznic či urovnávání
sporů jsou obligatorní součástí tisků moravských mariánských kongregací.
Se sociálními prvky se setkáváme v textu samotných regulí družin, ale především v kapitolách věnovaných odpustkům, které byly neodmyslitelnou
součástí barokní lidové zbožnosti. Získávání odpustků bylo v potridentské
praxi vázáno na běžné akty zbožnosti a stalo se jedním z hlavních lákadel
barokních bratrstev. Kromě poutí či předepsaných modliteb byla právě
křesťanská charita a soucítění s potřebnými jedním z předpokladů částečného odpuštění. Na rozdíl od plnomocných odpustků, které sodalita
udělovala pouze při titulárních slavnostech, vstupu do společenství či smrti
sodála, odměňovala se v baroku charita a sociální soucítění neplnomocným
33
M u l l a n , Elder: Die Marianische Kongregation dargestellt nach den Dokumenten.
Wien 1913, s. 256.
34
Dokazuje to i zápis v consuetudines olomoucké akademické sodality – VK Olomouc,
sg. M-II-37, f. 141r: „Pauperes etiam qvi tractandi sunt maxime debent constitui ex sodalibus.“
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odpuštěním, zpravidla na dobu jednoho roku. Tento zvyk nám potvrzují
všechny dosud dochované příručky a stanovy olomouckých družin, v nichž
se zachovává v podstatě schematizovaná formulace požadavků na sociální
angažovanost sodálů.
V Manuale menší latinské družiny Královny andělů z roku 169835 se
jednoleté odpustky udělovaly za návštěvu nemocných ve špitálech či jejich
domácnostech. Pamatovat měli nejen na své vlastní sodály, ale podpořit měli
i ostatní chudé36, což lze chápat jako snahu o překročení úzce chápaného
pojetí sociální péče, obrácené pouze na okruh sodality. Ve stejném duchu
je i následující pobídka, slibující odpustky za návštěvu karcerů a vězení
(Quoties carcere detentos visitaverint). Podpora a povzbuzení uvězněných
je bezesporu jednou z nejzajímavějších částí činnosti barokních sodalit
v oblasti sociální péče a můžeme jen litovat, že se v olomouckých pramenech nedochoval obsáhlejší popis těchto aktivit. Zajímavé zdůvodnění
této praktiky uvádí manuale telčské měšťanské kongregace (1689), které
v kapitole Způsob wěznůw nawsstěwowánj opisuje stav uvěznění barokní
metaforou, přirovnávajíce vězení k pozemskému bytí a žaláři vlastního těla.37
Cílem bylo ovšem přesvědčit uvězněné, že vězení jim nemá být žalářem,
ale duchovní zkušeností s odvoláním na dobrovolnost monastického či
poustevnického odloučení od okolního světa.38
Oba vstupy mariánských kongregací do oblasti charity a sociální péče
v rovině podpory nemocných a uvězněných byly obligatorní součástí sodalitních tisků a máme je doloženy i u všech olomouckých družin. Podporu
uvězněných, návštěvu nemocných ať z řad sodality či prostých chudých
vyžadovala od svých členů jak kongregace tovaryšů,39 tak samozřejmě
i akademická sodalita. Pro roli barokních družin v systému sociální péče
a pro pojetí křesťanského milosrdenství obecně jsou ovšem důležité zmínky
35
Manuale Marianum. Quod Alma Sodalitas ab Arch-Angelo salutatae Angelorum Reginae,
In Collegio, & Universitate Societatis Jesu Olomucii erecta, & ab anno 1611 confirmata in
usum suorum denuo recudi fecit. Anno MDCXCVIII. Brunae, excudebat Franciscus Ignatius
Sinapi. Archiv města Brna, Knihovna Mitrovských sg. 2824b.
36
„Quoties pauperes infirmos tam sodales, quam alios in Hospitalibus, vel privatis domibus
visitaverint.“
37
Manuale. To gest: Rukowět Bratrstwa Očisstovánj Panny Marye w Městě Telči založeného.
Modlitbami a ginými pobožnostmi skrz Regule bratrské vyměřenými naplněná. Po druhé na swětlo
wydaná. Wytisstěna w Praze w Jmpressy Akademické v S Klimenta bliž Mostu/ Skrze Jana Kasspara
Muxle/ Leta Paně 1689. Muzeum Telč sg. D 430, s. 164: „A oprawdu wssyckni gsme w welikým
tohoto Swěta žaláři/ a w malým nasseho wlastnjho těla.“
38
Tamtéž: „A tak to wězenj nenj jim žalář/ ale wsselikých ctnostj sskola/ jak widěti gest na
duchownjch lidech a starých paustewnjcých/ takowé zawřenj dobrowolně podstupugjcých.“
39
„die armen Krancken, sie seyen gleich auß der Bruderschafft, oder andere, in den Spitälern,
oder in eines jeden Hauß auß Christlicher Lieb heimbsuchen“. Společně s vybídnutím k návštěvě
žalářů „Item wan sie Gefangene besuchen,“ jsou tyto body zahrnuty v tisku kongregace tovaryšů
Neposkvrněného Početí P. Marie z roku 1743: Hand-Büchlein der löblichen Sodalität unser
Lieben Frauen Mariae.Unbefleckter Empfängnüß. In Collegio PP. Societatis Jesu der Königl.
Haubt-Stadt Olmütz in Mähren. Cum litentia Ordinarij Gedruckt zu Troppau/ bey Johann
W. Schindler/ privil. Buchdr. 1743. VK Olomouc, sg. 37.898.
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především o podpoře nečlenů sodalit.40 Slovní spojení pauperes infirmos sive
sodales sive alios vybízející k soucítění se všemi chudými a strádajícími, je
sice snahou o hlubší integraci sodalit do systému chudinské péče, ovšem
i přesto zde jde především o pojištění vlastní spásy s odkazem na biblický
výrok Blahoslawenj milosrdnj/ nebo oni Milosrdenswj dogdau.41 V obecné
rovině můžeme podporu apoštolátu lásky k bližním nalézt pro sodality
i v papežské bule Benedikta XIV. Gloriosae Dominae z roku 1748.42 V této
souvislosti mohl být Zelený čtvrtek a velikonoční období obecně vnímáno
jako vhodná výzva a příležitost k dobročinnosti. Na tento rys upozorňuje
s odvoláním na obřad omývání nohou Alois Kroess u měšťanské sodality
v Českém Krumlově a slezské Nise, kde roku 1650 rozdělovali mezi místní
chudé chléb.43 Tuto ceremonii spojuje s charitativní péčí obrácenou směrem k chudým nečlenům i Hermann Hoffmann v případě vratislavských
mariánských kongregací.44
V Olomouci se přesto v první polovině 17. století nesetkáváme během
Zeleného čtvrtku se systematickou podporou městské chudiny. Jediná
snaha ozřejmit postoj jezuitských družin k problematice chudinské péče
se pro tento časový úsek nachází v zápisech větší latinské (akademické)
kongregace. Údaje pocházejí z období, kdy byl duchovním správcem
sodality Jan Tanner, kancléř olomoucké univerzity a pozdější zpovědník
pražského arcibiskupa Jana Fr. z Valdštejna. Tannerovy zápisy, které
v mnohém vybočují z běžného průměru, jsou pro nás svědectvím i pro
aktivity kongregace v sociální oblasti. Zmiňované údaje pocházející z let
1665–1666 se ukrývají v kapitole Charitas erga Proximos a Charitas fraternas
v análech akademické kongregace. Nacházíme zde ovšem pouze obecné
odkazy ohledně poskytování almužny a ošacení žebrákům45 bez vazby na
velikonoční období. Daleko více pozornosti se zde věnuje konverzi heretiků
či modlitbám za duše v očistci, což přesně odpovídá baroknímu chápání
charity, která se neomezovala pouze na materiální skutky milosrdenství,
neboť gsau pak dwogi Skutkowé milosrdnj/ tělesnj a duchownj rowného po40
Samozřejmě, že i zde lze najít výjimky, jakou je např. tisk statut pražské sodality
Zvěstování P. Marie (Leges et statuta sodalibus B. M. Virginis Annunciatae Pragae praescripta),
které požadují pouze návštěvu nemocných sodálů (Infirmantem sodalem) a vypouští tak ostatní
chudé a potřebné. VK Olomouc, sg. 35.263, s. 8.
41
Viz telčské Manuale, s. 161.
42
M u l l a n , Elder: Die Marianische Kongregation, s. 331: „Omnibus demum ac singulis
praedictarum congregationum Sodalibus caritaten fraternitatis enixe commendamus, tam inter se
mutuo quam erga omnes Christi fideles, studiose servandam ac sedulo exercendam.“
43
K r o e s s , Alois: Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu II/1. Beginn
der Provinz, des Universitätsstreites und der katholischen Generalreformation, bis zum
Frieden von Prag 1635. Wien 1927, s. 741.
44
H o f f m a n n , Hermann: 300 Jahre Marianischen Streben unter Gymnasisten und
Studenten in Breslau. Breslau 1940, s. 19.
45
VK Olomouc, sg. M-II-38, f 94v: „Eleemosynas dederunt … et quidem etiam ultimam suam
particulam panis.“ Tamtéž, f. 107r: „Qvidam vestes suas Pauperi donavit.“
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čtu.46 V tomto smyslu znamenala hráz proti herezi, soustavný katechismus
či schopnost odpuštění pro sodály stejnou míru křesťanské lásky, jako
almužna samotná.
Vraťme se ale k ceremonii umývání nohou, která byla doprovázena
předčítáním pasáží z evangelia nebo knih, jejichž námětem byl pašijový
příběh. Regule doporučovaly evangelium sv. Jana, ale nevylučovaly ani
rozjímání o utrpení Ježíše Krista z pera Ludvíka z Pontu. Zde se také
poprvé během obřadu setkáváme s knihovníkem a lektorem sodality, kteří
měli na starost přípravu knih.47 Náklady na celou ceremonii včetně výdajů
za hostinu měl nést buď rektor družiny, nebo jiní zámožnější, většinou
externí členové sodality.48 Obřad mohl probíhat i v oratoři, ale podle zápisů
akademické družiny se s ním v druhé polovině 17. století daleko častěji
setkáváme v domech jednotlivých rektorů, či zámožnějších sodálů. Přípravu
si vzali na starost monitor a prokurátor kongregace, jejichž úkolem byla
příprava kalichů, mís, lavic, nádob a ručníků. Oněch dvanáct chudých bylo
voleno přednostně z řad sodálů a byli napomenuti aby se chovali mírně
a vážně (ut modeste ac graviter), jak přísluší apoštolům.49 Ceremonii začínala
sodalita kolem 10. nebo 11. hodiny dopoledne. Praeses se po vzoru evangelia přepásal plátnem a spolu s nejvyššími úředníky družiny umyl nohy
dvanácti chudým. Potom mělo všech dvanáct zasednout k společné tabuli.
Během celého obřadu předčítal lektor družiny vhodné pasáže z evangelia
a nakonec praeses podělil zmíněné sodály peněžitou almužnou.50
Podle análů sodality bylo v druhé polovině 17. století dobrým zvykem pořádat obřad a hostinu na náklady a v domě některého z vyšších
úředníků družiny. Ovšem výjimkou nebylo, že sodalita financovala celou
ceremonii z vlastních prostředků. Často se s coenami sodalit o Zeleném
čtvrtku setkáváme v domech olomouckých kanovníků, hradišťských opatů
či členů městské správy. Roku 1658 přivítal chudé sodály ve svém domě
velký příznivec a podporovatel jezuitských bratrstev, olomoucký rezidenční
kanovník Sebastian Lustrier. Rok na to hostil sodály olomoucký kanovník
a současně prorektor družiny Jan Kryštof Orlík z Laziska, roku 1660 premonstrátský opat Tomáš Olšanský z blízkého hradišťského kláštera a roku
1661 je přivítal Jiří Valerián Podstatský z Prusinovic. Roku 1664 se obřad
46
Viz telčské Manuale, s. 161.
47
VK Olomouc, sg. M-II-37, f. 142r: „Lector praetera ferat secum libellum Evangelicorum
ex qvo pater legere possit Evangelium de Coena Domini ac librum aliquem alium spiritualium de S.
Eucharistia aut Christi domini humilitate, qvalis est Meditationes Ludvici de Ponto, de illis Mysteriis
etc.aderit ergo etiam et Bibliothecarius qvi hos libros deinde iterum observet.“
48
VK Olomouc, sg. M-II-37, f. 141v: „Fercula et sumptus reliqvi, non a congregatione praestari
deberent (nisi patri videatur) sed vel dominus rector vel alii sodales externi ad hoc, ut et lavandos
pedes pauperibus essent invitandi.“
49
Tamtéž, f. 142r: „Tertio: Pauperes etiam qvi tractandi sunt maxime debent constitui ex
sodalibus, monendiqve sunt ut modeste ac graviter se se gerant, qvandoqvidem sanctorum Apostoloru
psonas illii sunt acturi.“
50
„In fine Mensae, si qvae pecuniaria Pauperibus danda est Eleemosynae…“

64

P

O

S

T

N

Í

A

V

E

L

I

K

O

N

O

Č

N

Í …

poprvé konal u spolusodála Jakuba Schönka v domě U Zlatého anděla
naproti Nové brány51 a až na několik výjimek zde ceremonie probíhala
do roku 1679.
Na rozdíl od mariánských sodalit, které pořádaly tuto coenu výhradně
na Zelený čtvrtek, setkáváme se u běžných zbožných konfraternit s tímto
zvykem obvykle v den skládání účtů bratrstva. Hostina se co by druhá část
ceremonie ujala v církvi jako upomínka na poslední večeři Páně, ovšem ne
vždy byl její průběh důstojný a odpovídající významu původní biblické
události. Stížnosti proti této praktice doprovázejí bratrstva od pozdního
středověku a neutichají ani v období raného novověku. R. Amtmann nás
informuje o výstřednostech ze 17. století, kdy si některá francouzská
bratrstva rekvírovala pokrm určený chudým a tak se pomalu zakořeňovala představa, že bratrstva tráví pašijový týden u jídla a pití v bočních
prostorech svých kaplí a oratoří.52 S podobnými narážkami se v průběhu
17.–18. století setkáváme i v německých zemích53 a ani moravská Olomouc
nebyla v druhé polovině 17. století výjimkou. Už z regulí olomouckých
sodalit vyplývá obava jezuitských patres z konzumace alkoholu a návštěvy
krčem, které by mohly snadno diskreditovat jejich bratrstva v očích širší
veřejnosti a podpořit tak kritiku okolních, zejména mendikantských řádů
vůči těmto společenstvím. Akademická kongregace pamatuje při organizaci
ceremonie na toto nebezpečí a v souladu s tím se přebytečné víno či pivo
smí rozdat sodálům jen v případě, nehrozí-li jejich opití.54 Na výmluvnou
zprávu narážíme v análech akademické kongregace k roku 1662, kdy se
hostina pořádala u prefekta sodality hraběte Otty Podstatského z Prusinovic.
Tehdy mělo být víno rozléváno s mírou, a to s ohledem na přestupky proti
umírněnosti z dřívějších let.55
Zajímavou reflexi nacházíme opět v manuale telčské měšťanské
družiny z roku 1689. V jedenácté reguli se sodálům přikazuje Bezbožných
pak towarysstwj, a wsselikých k zlému příležitostj se warowati (gako hospod,
opilstwj, wsseliké nečistoty, zlých hránj, swárůw, různic, sskorpenj, a giných těm
podobných weystupků), kteří dobré slawného Bratrstwa Gméno a powěst zlehčugj.
Následné nabádání proti opilství a obžerství rozvedené na stranách 45–54
51
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 83v: „Feria qvinta Sanctae hebdomadae 13. Pauperibus pedes
laverunt cum Patre Praeside R. Dnus Praefectus ac Domini Asistentes Interni, idq in domo novae
portae proxima, dicta ad aureum Angellum cuius Herus Dominus Jacobus Schöneck una cum coniuge
sua Annae Scheneckina in magna parte felicitatis suae hoc reponebant…“
52
A m t m a n n , Radegunde: Die Bussbruderschaften in Frankreich. (Arbeiten aus
dem Seminar für Volkskunde der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main).
Wiesbaden 1977, s. 423.
53
S c h n e i d e r , Bernard: Bruderschaften im Triere Land. Ihre Geschichte und ihr
Gottesdienst zwischen Tridentinum und Säkularisation. Trier 1989, s. 284–285.
54
VK Olomouc, sg. M-II-37, f. 143v: „Cerevisia aut vini accipiat: in fine tamen si quid
superesset nec esset periculum ut inebriaretur, posset illis id dari ebibendum…“
55
VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 76r: „Propter excessus temperantiae prioribus annis factos,
datum est vinum in mensura.“
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téhož tisku, již jednoznačně směřuje i k bratrským hostinám. Hlavním
argumentem se při kritice obžerství a opilství, kromě odkazů na biblické
a církevní autority,56 stává symbolické srovnání lidského těla s jednotlivými
osobami Nejsv. Trojice. Předně se sodálům připomíná, že i tělo opilce je
chrámem Ducha sv. a jako takové se obrací w Spilku/ a Močidlo/ ano i w
cos gmenowánj nehodného. Dále s odkazem na Pavlovskou vizi církve jako
mystického těla Kristova,57 tzn. každý křesťan je údem jednoho společného
těla, se vyčítá sodálům, že Audowé Krystowé proměnugj se w howada a w
horssjho nětco. Nebo ani Wůl ani Osel wjce nad potřebu gjsti ani pjti nebudau.
A pokání měl podstoupit každý, kdo Chrám Ducha Swatého zprznil/ a zaneřádil/ a Audy Syna Božího/ w Audy Howad a Bestyj obrátil a tak celou Trojici
Swatou, Otce/ Syna/ i Ducha Swatého potupil/ zhanobil i zawrhl.
Velkopáteční procesí
V rámci kapitoly Zvyky Svatého týdne se v olomouckých Consvetudines
akademické kongregace těší největší pozornosti právě procesí na Velký
pátek. Popis se ve dvaatřiceti bodech přesně vyjadřuje k přípravě a průběhu
procesí. Již na Květnou neděli byl požádán praeses družiny sv. Isidora, aby
zajistil dostatečné množství vesničanů, kteří ponesou procesní nosítka.58
Během samotného procesí měl tyto nosiče na starosti prokurátor družiny
a dohlížel na to, aby se během průvodu nerozutekli. Mezi jednotlivými
flagelanty byly neseny obrazy a nástroje Kristova umučení (instrumenta
passionis ac imagines), které společně s kostýmovanými sodály dodávaly
plastičnost výjevům velkopátečního mystéria. V tomto bodě jsou ovšem
instrukce příliš skoupé a nerozvádějí samotné choreografické provedení
jednotlivých scén. S jistotou můžeme tvrdit, že ztvárňování pašijových výjevů olomouckou akademickou družinou se po formální stránce shodovalo
s pražskou klementinskou režií.59 Také v olomouckém procesí se vyjadřovaly
biblické výjevy formou doprovodných, procesních scén (angelis comicis, ac
praeter personas pias comicas ambulantes) i staticky, nesenými nosítky (Feretra) a pegmaty, na nichž někdo ze studentů představoval určitý pašijový
výjev (figuram passionis representant).
56
„Žaludek piwem neb wjnem přeplněný/ brzy se w chljpnost wyléwá.“ (sv. Jeroným). Nebo:
„Neopjgeyte se wjnem/ w němž gest smilstwo.“ (sv. Pavel Efezským 5,18).
57
Sv. Pavel mluví o církvi jako o těle Kristově celkem ve čtyřech epištolách. V listě Korintským (1K 6,15–17, 1K 12,12–13, 1K 12,27–28), Efezkým (Ef 1,22–23, Ef 4,3–4, Ef 4,11–16,
Ef 4,25, Ef 5,23–32, Kolosským (Kol 1,18, Kol 1,24, Kol 2,18–19, Kol 3,15) a nakonec v listě
Římanům (12,4–8).
58
VK Olomouc, sg. M-II-37, f. 144v: „Die Dominico ante hunc S. diem Veneris petatur R.
P. Praeses Congregationis S. Isidori ut dignetus constituere ruscticos qvi feretra portent…“
59
B o b k o v á , Kateřina: Velikonoční slavnosti v Klementinu. Opera historica 8. České
Budějovice 2000, s. 575–591.
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Na Zelený čtvrtek byly uloženy dřevěné kříže v univerzitních prostorách a ráno se zatopilo v místnostech, které sloužily k převlékání, omývání
a ošetřování mrskačů. Sakristáni sodality zde připravili houby, ocet a dostatek teplé vody k omývání zkrvavených zad flagelantů (disciplinantium
dorsa sangvinolenta). Pokud se týče organizace procesí, tak hlavní slovo měl
praeses sodality. Pořadí průvodu nadiktoval sekretáři a ten je opsal na volné
archy zvlášť pro sakristána i monitora družiny. Procesí samotné předcházeli
trubači, a to buďto pěší nebo na koních s tympány potaženými černým
suknem (tubicines equites aut pedites cum tympanis), a za nimi následoval
černý prapor mezi dvěma pochodněmi. Na konci procesí byl nesen Boží
hrob mezi šesti pochodněmi, za nímž šli hudebníci, kteří sklíčeně zpívali
žalm Miserere. Procesí vycházelo od bran koleje (a porta Collegii) a postupovalo podél Nové brány (penes novam turrim) dále kolem augustiniánského
konventu Všech Svatých (penes omnes sanctos) směrem k biskupskému
paláci a nakonec k jezuitskému chrámu. Při vstupu do kostela musely být
všechny nosítka a konstrukce ponechány venku. Nejprve vcházeli flagelanti,
kteří se shromáždili před hlavním oltářem tak, aby měli dostatek prostoru.
Malým zvonkem dával potom praeses signál, kdy mají zalehnout, kdy se
bičovat či rozpřáhnout ruce.60
Vlastní podoba a scénické ztvárnění pegmat však zůstává až na několik výjimek bez povšimnutí. Pro rukopis akademické i gymnazijní družiny
jsou typické spíše údaje o počtu nesených pegmat a nosítek. Jeden z mála
kompletních popisů procesí se zachoval k roku 1662 a pochází z pera
akademické sodality Nanebevzetí P. Marie. Skládal se z pěti pegmat, které
byly neseny mezi jednotlivými procesionálními scénkami. V čele šel prostý
průvod flagelantů následován velkým praporem mezi dvěma pochodněmi
a trubačem, za nímž se ubírala tři knížata Davidova s vojáky oděnými ve
zbroji. Za tímto houfem nesli první pegma, na němž vedle stanu ležel
Absolón probodán třemi kopími a oplakáván Davidem. Za tímto prvním
výjevem postupovali sodálové s velikým křížem ozdobeným pěti ranami
Páně, houbou a kopím, potom šla šestice andělů nesoucích insignie umučení
a skupinu uzavíralo dvanáct flagelantů. Druhé pegma uváděl Jidáš jdoucí
s farizeji následován Herodovým dvorem a jeho družinou. Toto znázorňovalo zajatého Krista stojícího před Herodem. Pegma bylo následováno
flagelanty, za nimiž vykračovala stráž ozbrojená metlami a důtkami nesouc
červený vojenský prapor. Na třetím pegmatu byl Kristus bičován u sloupu,
od nějž povstávala palma na níž seděl pelikán a živil svá mláďata vlastní
krví. Za tímto obrazem se ubíralo 15 párů flagelantů. Další houf vedl druhý
trubač. Procházel zde Pilátův dvůr a vojáci třímající prapor. Kristus nesoucí
60
Zde se praxe sodalit naprosto liší od zvyků tzv. bratrstev kajícníků. R. Amtmann uvádí,
že v těchto konfraternitách se bičovala vždy pouze část bratrů, zatímco ostatní předzpívávali
vybrané žalmy. Tyto zpěvy potom sloužily bratrům k orientaci: kdy se odhalit, kdy se bičovat,
či opět zahalit; srov. A m t m a n n , R.: Die Bussbruderschaften, s. 379.
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kříž byl doprovázen deseti páry svých trýznitelů a tuto skupinu uzavíralo
sedm andělů s miskami představujícími sedmkrát prolitou krev Páně. Na
čtvrtém pegmatu byl Kristus na kříži, pod nímž stál sv. Jan a Panna Marie.
Pegma následovalo deset párů flagelantů, trompety, tympány, kněz oděný
v pluviálu a sbor zpěváků. Páté a poslední pegma znázorňovalo Boží hrob
na jehož vrcholu hnízdil Fénix a po stranách stáli dva géniové s pochodněmi. Sekretář družiny k zápisu poznamenal, že procesí vyvolávalo obdiv
i pláč (admirationem et lachrymas) a kapitulní děkan požadoval, aby družina
procházela i kolem chrámu sv. Václava. Následujícího roku dala městská
rada pro účely procesí vyklidit všechny ulice a veřejné prostranství města.
K roku 1670 nás rukopis poprvé informuje, že byly pegmata tažena na
koňských povozech. Při procesí roku 1675 znázornila družina 7 smrtelných
hříchů a na protilehlých pegmatech jim odpovídající ctnosti. A roku 1686
nesli bajulanti kříže s takovou andělskou mírností (angelica modestia), že
mnozí přihlížející se slzami v očích přísahali, že takovou podívanou ještě
neviděli (plures illacrymati nusquam se simile spectaculum vidisse testarentur).
Pro 80. léta nás také rukopis poprvé informuje o synopsích procesí, které
byly tištěny v latině a němčině. Roku 1687 bylo vystrojeno procesí s dvanácti pegmaty, jejichž společným tématem byl Kristus triumfující znamením
kříže (Christus per signum crucis triumphans).
V tomto směru plnila velkopáteční procesí latinských sodalit obě
funkce obecně připisované katolickým scénickým formám potridentské
zbožnosti, a to ohromení (bez rozdílu konfesijní příslušnosti) a současně
poučení laických věřících.61 Živé obrazy a scény zpřítomňovaly přihlížejícím
klíčové momenty pašijového cyklu od Ježíšova zatčení až po jednotlivé
výjevy křížové cesty a představovaly asi nejúčinnější prostředek katechizace.
Navíc byla tato velkopáteční procesí impozantní deklarací tělesného pokání,
pro něž použili olomoučtí sodálové forem běžných v tehdejší barokní církvi.
Ulicemi města táhli, obtěžkáni kříži, bajulanti v světle modrých lněných
kutnách a flagelanti, kteří údery svých důtek dotvářeli toto každoroční
divadlo bolesti.62 Po téměř dvousetleté odmlce se s katolickou potridentskou zbožností navrací do měst i flagelantské průvody, které dostávají ve
své barokní podobě nový, působivější rozměr. Oddíly anonymních sodálů
v černých kápích doprovázené svými druhy vlekoucími těžké kříže, působivě
vřazené mezi jednotlivé výjevy křížové cesty, byly nejen pompézní pouliční
podívanou. V souladu s potridentským apelem na lidovou katechezi a ná-

61
K didaktické funkci procesí G a n z e r , Klaus: Das Konzil von Trient und die
Volksfrömmigkeit. In: Molitor, H. – Smolinsky, H. (edd.): Volksfrömmigkeit in der frühen
Neuzeit. Münster 1994, s. 23.
62
K jednotlivým formám tělesného pokání v rámci barokních velkopátečních procesí
viz V e i t , Ludwig Andreas – L e n h a r t , Ludwig: Kirche und Volksfrömmigkeit
im Zeitalter des Barock. Freiburg 1956, s. 88.
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boženské poučení zpřítomňovalo toto barokní divadlo prostým věřícím
i klíčové momenty v dějinách spásy, a to tou nejsnazší didaktickou formou.
K liturgickému mobiliáři sodalit během velikonočních festivit
Pokud se týká samotného vybavení, které olomoucké sodality při velkopátečních procesích používaly, nedochoval se pro druhou polovinu 17.
století žádný aktuální soupis. Kapitola v akademických consuetudines věnující
se liturgickému náčiní kongregace (Supellex sodalitatis) je vedena v příliš
obecné rovině a bohužel není k dispozici ani žádný inventář sakristána
družiny. Pro vytvoření plastičtější představy o hmotném mobiliáři užívaném
při velkopátečních procesích jezuitských družin lze použít v podstatě dvou
postupů. Můžeme excerpovat jednotlivé údaje o nabytí liturgických předmětů z rukopisů obou družin, které jsou v těchto analistických záznamech
reflektovány vcelku pravidelně. Výhodou této metody je relativně přesný
obraz přijatého liturgického a procesního náčiní pro dané období a současně i vymezení donátorského okruhu jezuitských bratrstev. Pro účely
našeho exkurzu však postačí pracovat pouze s majetkovými fasemi sodalit
v aktech moravskoslezského gubernia. Soupis mobiliáře je z doby rušení
náboženských bratrstev a zachycuje stav z druhé poloviny 18. století. Seznamy vykazují rysy osvícenské racionality, která doslova s účetní přesností
eviduje jednotlivé liturgické a procesní náčiní užívané pozdně barokními
konfraternitami. Navíc se u většiny předmětů užívaných v procesí (nebesa,
nosítka, sochy) jednalo o nákladnější položky, které sodalitě sloužily zcela
jistě řadu desetiletí a tak nekonstruujeme inventář pouze z posledních let
před zrušením bratrstev.
Náčiní užívané při procesích pořádaných jezuitskými sodalitami se
v podstatě nelišilo od mobiliáře běžných barokních bratrstev. V consuetudines větší latinské družiny se v pasáži věnované procesím (De Processionibus)
dočteme o nutné výbavě, kterou měl praeses zavčas zkontrolovat.63 Během
průvodu tak měli sodálové deklarovat svou příslušnost k dané družině
patřičným procesním labarem, umbelou, štólou, svícemi či pochodněmi
a konečně sochou P. Marie, která reprezentovala příslušnost putujících
k svému patronovi.64 Samozřejmě, že kolem krku rektora sodality nesměla
chybět nezbytná štóla, která byla kromě prstenu a pečeti nezástupným
symbolem tohoto úřadu.
63
VK Olomouc, sg. M-II-37: „An Vexillum, Umbella, Statua, Candela aut faces adhibendae
sunt, et Rector Stola ornandus sit (ornatur autem semper, quando cum Umbella et candelis Sodalitas
procedit).“
64
K bratrským sochám a ostatnímu náčiní k procesí srov. Finkenstaedt, Helene und
Thomas: Stanglsitzerheilige und Große Kerzen. Stäbe, Kerzen und Stangen der Bruderschaften
und Zünften in Bayern. Weißenhorn 1968, s. 236.
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Akademická sodalita používala dvě červené zlatem prošívané damaškové procesní korouhve s mosazným a postříbřeným křížem. Černá
sametová zlatem prošívaná umbela s dřevěným křížem patřila také mezi
důležité insignie, a to nejen během procesí. Akademická kongregace získala
totiž v druhé polovině 17. století právo umísťovat v jezuitském kostele svou
umbelu na evangelijní stranu presbytáře. Spory s konviktní družinou Navštívení P. Marie z roku 1660 o rozmístění umbel v presbytáři chrámu jsou
svědectvím o horlivosti, s jakou akademičtí sodálové hájili toto privilegium.65
O konkrétní podobě umbely nás v případě Olomouce informují iluminace
řeholního kanovníka sv. Augustina od Všech Svatých, Antonína Martina
Lublinského, kterými vyzdobil zápisnou matriku bratrstva Božího těla při
farním chrámu sv. Mořice.66 V ilustraci představující alegorii konfraternity
Božího těla podpořeného farností sv. Mořice a zaštítěného biskupem Karlem
z Lichtensteina-Castelkorna, nacházíme zlatem prošívanou umbelu završenou jednoduchým křížem. Právě symbol kříže by měl být pro zakončení
umbely signifikantní. Studium bratrských inventářů nám, bez ohledu na
patrocinium a typ bratrstva, z větší části tuto hypotézu potvrzuje. Ovšem již
na další iluminaci zmíněné matriky nacházíme umbelu vrcholící nástavcem
ve tvaru kalichu s hostií a na jedné z Lublinského studijních předloh je
zobrazena umbela zakončena hostií upevněnou v lunule.67
Důležitým atributem v bratrském procesí byla i socha. V případě
mariánských družin se v dochovaných inventářích všech moravských jezuitských sodalit bez výjimky setkáváme s plastikou P. Marie, ovšem bez
udání jakýchkoliv dalších atributů. Olomoucká akademická kongregace
každoročně vynášela stříbrnou plastiku P. Marie, která jakožto patronka
sodality symbolizovala ve veřejných procesích semknutost a příslušnost
k družině. Vzhled ani velikost této skulptury fase bohužel neuvádějí, pouze consuetudines se zmiňují, že by sodalita měla mít jednu větší a druhou
menší sochu P. Marie s nosítky (una maior, altera minor statuae Bssmae
Virginis cum Feretro). V procesním řádu větší latinské družiny není socha
P. Marie přímo zmíněna, a tak zůstává otázkou, zda s ní sodalita vytáhla
do ulic také o velkopátečním procesí, nebo se její prezentace omezovala
65
Ke sporu srov. O r l i t a , Zdeněk: Olomoučtí jezuité a náboženská bratrstva v 16.–18.
století. Střední Morava 20, 2005, s. 46–47.
66
K výzdobě olomoucké matriky Božího těla K o s t e l n í č k o v á , Martina: Památky barokní knižní malby na Moravě. Příspěvek k dějinám knižní kultury. Diplomová práce.
Olomouc 2003, s. 37–43.
67
O obdobnou umbelu se mohlo jednat i v případě olomoucké gymnazijní družiny
Zvěstování P. Marie. V inventáři není uveden kříž na umbele, ale pouze nástavec ze dřeva (Ein
schwarze Umbell mit leonischen Borten, der Aufsatz aus Holtz). MZA Brno, B1 Moravskoslezské
gubernium, sg. B313, kart. 128, f. 70r. K vyobrazení a popisu umbely viz také V o r l o v á , D (ed.): Compendium memorabilií královského komorního města Pardubic (edice rukopisu
Františka Červenky z roku 1811) I. Pardubice 1996, s. 124. T o g n e r , Milan: Antonín
Martin Lublinský (1636–1690). Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2004, s. 56, 63,
100.
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pouze na titulární svátek Nanebevzetí P. Marie. Obecně lze konstatovat,
že procesí bylo mimo jiné demonstrací výlučného postavení jezuitských
družin v systému městské zbožnosti a socha patrona, coby vnějšího znaku
tohoto společenství, by zde neměla chybět.68 Nelze vyloučit, že se jednalo
o stejnou plastiku, kterou nechala sodalita zhotovit roku 1652 z donace
tehdejšího olomouckého biskupa Leopolda Viléma.69 Z listu biskupa rektorovi větší latinské družiny, Janu Kryštofu Orlíkovi z Laziska, se dovídáme,
že sumu 300 zl. pro účely zhotovení sochy měl akademické kongregaci
vyplatit administrátor olomouckého biskupství Jakub Mercurian.70 Není
pochyb o tom, že socha měla být užívána v procesí, což potvrzuje zápis
v análech sodality (in suplicationibus publicis) a vyplývá to i z listu biskupa
rektorovi Orlíkovi z Laziska (bey denen Processionen Umbetrag werden solle).
Tato plastika pořízená z biskupské fundace nahradila s největší pravděpodobností původní gotickou dřevěnou Madonu s Ježíškem, původní
artefakt minoritského kostela, který si podle údaje rektora koleje J. Müllera
postavila sodalita na oltář již roku 1614.71 Sodálové tehdy plastiku umístili
na boční oltář sv. Vavřince a Valentina, který byl postaven z prostředků
družiny ve starém jezuitském kostele, tedy v původním minoritském chrámu
Nanebevzetí P. Marie.72
Mimo procesí byla přes rok stříbrná socha P. Marie s největší pravděpodobností vystavena k adoraci v jezuitském chrámu, čemuž nasvědčuje
i žádost rektora olomoucké koleje Ludvíka Crassia biskupovi Leopoldu
Vilémovi. Roku 1656 totiž zažádal rektor koleje jménem kongregace o finanční podporu na zhotovení tabernáklu pro mariánskou plastiku.73 Vždy
68
K procesím sodalit obecně srov. S c h n e i d e r , B.: Bruderschaften, s. 458.
69
Údaj v análech akademické sodality k roku 1652 uvádí, že olomoucký biskup daroval
k účelům zhotovení plastiky 300 zl. – VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 57r: „Pro argentea statua,
quae in suplicationibus publicis in Augustissimae Virginis Gloriam, ac serenissimi pro tempore
rectoris, memoriam perpetuam circumferretur Serenissimus Archidux Leopoldus Guiliemus, episcopus
Olomucensis 300 florenos obtulit.“
70
„dreyhundert reichsthaller zu Verfertigung eines Lieben Frawen Bilts, welches bey denen
Processionen Umbetrag werden solle, gnadigst bewilligt haben. Alss woellesten bey unserem Stifft
Olmutzschen regenten die fernere verordnung thuen, damit obgedachter sodalitet als solche gelder
ehist aussgefolgt werden, und wie verbleiben die benebens mit gnaden wohlgeweg“ (Brusel, 17.2.
1652. Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Arcibiskupství Olomouc – Monastica, inv.č.
2036, sg. Bb 54, kart. 418, f. 8r).
71
„…die Bruderschafft Maria Himmelfahrt, das erste seiten Altar aufgerichtet, und gedachtes
Maria-bild in dessen mitte gestellet hat.“ Srov. Müllerův rukopis obsahující údaje k původnímu
minoritskému kostelu Nanebevzetí P. Marie Anfang und End der Alten, wie auch der unter dem
Titel und Nahmen Mariae Schnee in dem Collegio der Gesellschaft Jesu in Olmütz neu aufgebauten
Kirche. Beschrieben von P. Johann Müller gemeldter Gesellschafft Priestern, im Jahr 1714.
SOkA Olomouc, AMO (Knihy) sg. M1-1, inv.č. 1737.
72
K původní gotické madoně z minoritského kostela viz T i t t e l , Josef: Die Restaurierung der Maria-Schneekirche (k .u. k. Garnisonskirche) in Olmütz in den Jahren 1916–1918.
Olmütz 1918. A l t r i c h t e r , Michal – T o g n e r , Milan – H y h l í k ,
Vladimír: Olomouc. Univerzitní kostel Panny Marie Sněžné. Velehrad 2000.
73
„was bey demselben P. Ludovicus Crasius Societatis Jesu im Nahmen Congregationis Majoris
B. V. in coelos assumptae umb eine seine Beysteuer zu enem Verfertigsten Tabernaculo darein die
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o titulárním svátku velké latinské kongregace, v den Nanebevzetí P. Marie,
byla socha vyjmuta z tabernáklu a postavena na menší stolek v úrovni
schodu, kde vystupovalo tehdejší presbyterium z lodi jezuitského chrámu.
Plastika byla obklopena čtyřmi stříbrnými svícny, které zde naopak umístila
družina Navštívení P. Marie z olomouckého konviktu.74 Socha P. Marie byla
v tabernáklu vystavena ve stříbrem protkaném oděvu, který ovšem anály
kongregace blíže nespecifikují (Divae Matris statua nostra intra Tabernaculum pridem curatum hactenus argento vestitu). Otázkou zůstává, zda byla tato
bratrská madona i dotýkanou sochou. Skutečnost, že by plastika požívala
v bližším okolí sodality intenzivnější úctu, nám potvrzuje zápis v análech
z roku 1688. Tento údaj naznačuje, že by se madona kongregace mohla
stát v druhé polovině 17. století předmětem veřejné proskynese.75 Dále
se dozvídáme pouze to, že v důsledku blížícího se strachu z tureckého
nebezpečí nechal praeses kongregace před rokem 1663 stříbrné klenoty
a oděv z plastiky odstranit. Vedení sodality původně zamýšlelo uschovat
společně s ostatními liturgickými paramenty i tabernákl, ovšem vzhledem
k jeho přílišné váze a rozměrům od toho upustilo, což nám mimo jiné může
vypovídat i o velikosti mariánské sochy. Vzhledem ke skutečnosti, že se
inventářích náboženských bratrstev uložených v aktech Moravskoslezského gubernia zcela běžně setkáváme se sochami znázorňujícími jednotlivé
patrony těchto bratrstev, můžeme si dovolit hypotézu směřující k závěru,
že plastiky mariánských družin z ikonografického hlediska znázorňovaly
jednotlivá mariánská tajemství, jimž byly kongregace zasvěceny.76
Pokud se týče materiálu, který sodality k výrobě procesních soch užívaly, potom v mobiliáři jezuitských družin olomoucké diecéze jednoznačně
dominují dřevěné plastiky. Na základě inventářů z roku 1784 můžeme
usuzovat, že akademická sodalita Nanebevzetí P. Marie byla jediná, která se
v Olomouci během 17. a 18. století mohla o procesích pochlubit stříbrnou
sochou. Podobný přepych nacházíme v olomoucké diecézi pouze u latinské
družiny Neposkvrněného Početí P. Marie při opavské jezuitské koleji, jejíž
mariánská plastika byla roku 1784 oceněna na 303 zl. Jinak se u zbytku
von Ewr. Hochfurtsl. Durchl. Ihnen hie bewen gnadst geschankte silberne Statua…“ (Olomouc,
6.5. 1656. Zemský archiv Opava – pobočka Olomouc, Arcibiskupství Olomouc – Monastica,
inv.č. 2036, sg. Bb 54, kart. 418, f. 14r).
74
VK Olomouc, sg. M-II-38, fol. 90v: „Ad gradum, quo ex Navi chorus ascenditur super
mensulam per – quam – eleganter ornatam, inter quatuor argen a Congregatione Visitantis accommodata candelabra stabat argentea.“
75
Zápis se zmiňuje, že socha byla vystavena k veřejnému uctívání v postříbřeném tabernáklu – VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 151v: „proposita in Tabernaculo grandi inargentate ad
venerationem publicam argentea statua Divae Matris statua.“
76
Potvrzuje nám to např. inventář olomoucké gymnazijní družiny Zvěstování P. Marie
(Große Statue Maria Verkündigung aus Holz), družiny tovaryšů s patrociniem Neposkvrněného
Početí P. Marie (Grosse Statue aus Holtz der unbefleckten Empfängnis gut stafirt) či znojemské
měštanské družiny Očištování P. Marie (Statue Maria Reinigung von Holtz und vergoldt). MZA
Brno, B1 Moravskoslezské gubernium, sg. B313, kart. 128, f. 75v, 96r, 97r.
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mariánských sodalit v diecézi setkáváme v drtivé většině s pozlacenými dřevěnými sochami. Z inventářů olomouckých družin se bohužel nedozvíme
způsob, jímž byly sochy zdobeny. Tyto soupisy majetku podávají vesměs
strohý popis artefaktu bez bližší identifikace. Určitou výjimkou je v olomoucké arcidiecézi inventář opavské měšťanské sodality, která chovala ve
svém majetku dřevěnou plastiku sv. Anny. Inventář podává na své poměry
vcelku cennou zprávu o červeném damaškovém velu lemovaném třásněmi,
jímž byla socha sv. Anny zahalena.77 V případě olomouckých družin nám
bohužel zatím chybí bližší údaje k externímu ikonografickému aparátu
bratrských madon, ačkoliv máme jeho existenci v případě akademické
sodality potvrzenu (schrána k uchovávání, aureola).
Co do počtu, setkáváme se ve většině majetkových fasí mariánských
sodalit se dvěmi plastikami P. Marie, a to s větší a menší sochou. Blíže nám
toto dělení pro Olomouc objasňují akademické consuetudines, které přiřazují k menší plastice i procesní nosítka (cum Feretro) a naznačují tak její
využití. Přesně opačně však využívala mariánské sochy jezuitská sodalita
Navštívení P. Marie v Opavě, neboť menší plastika byla určena k vystavení
během pravidelných nedělních shromáždění.78
Štóla měla v katolické církvi připomínat břemeno Kristovo, které má
kněz při výkonu svého úřadu radostně nést. Tento pruh látky splývající
kolem krku přes prsa až k pasu, zhotovený ze stejného materiálu jako
kasule, přebíraly v raném novověku do svého bohoslužebného mobiliáře
i náboženské konfraternity. Vzhledem ke skutečnosti, že v barokních
zbožných bratrstvech byl ve funkci rektora většinou místní farář, přešel tak
tento všeobecný odznak duchovního správce farnosti plynule i do života
potridentských bratrstev. Podobně se tento zvyk etabloval i u jezuitských
sodalit a coetů. V průměru se u jezuitských bratrstev setkáváme s dvěmi až
třemi štólami, přičemž jejich jednotlivé barvy budou závislé na tehdy obecně platném liturgickém užívání bohoslužebných rouch. Kromě obligatorní
červené a černé se v inventářích sodalit nachází i modré štóly, které rektoři
nosili s největší pravděpodobností na hlavní mariánské svátky. V převážné
většině byly bratrské štóly ušity z hedvábí a pouze okrajově se zde vyskytuje
samet a damašek. Ke zdobení se používaly zlaté či stříbrné nitě a okraje
byly lemovány stříbrnými prýmky, které byly občas alternovány nepravým
lyonským zlatem.79 Akademická kongregace v Olomouci vykázala roku 1784
celkem čtyři štóly: dvě červené hedvábné zdobené stříbrem a dvě černé
pohřební se stříbrnými třásněmi. Olomoučtí akademici si černou pohřební
77
Zemský archiv Opava, Královský úřad v Opavě, sg. 15/32a, kart. 646: „Velum rubrum
ex materia Tamascena cum fimbris.“
78
Viz inventář sodality Große Statuen zu der Procession, Kleinere zu Convent. Zemský archiv
Opava, Královský úřad v Opavě, sg. 15/32a, č.kart. 646.
79
Viz např. štóla znojemské sodality tovaryšů Neposkvrněného Početí P. Marie Rothe
Stola mit leonischen porten. MZA Brno, G 1 Moravskoslezské gubernium, sg. B313, kart. 124,
f. 96r.
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štólu nechali zhotovit až roku 1665 a k její výzdobě použili stříbrné úlomky
a perly, které byly dva roky předtím, ze strachu před tureckým vpádem,
z mariánské sochy odstraněny. Nakonec se magistrát sodality rozhodl,
že stříbro a perly použije raději tam, kde budou lidem častěji na očích.80
V tomto duchu tedy vybrali pohřební štólu, což do jisté míry i objasňuje
význam, který přikládala sodalita funerální oblasti. Štólu nechali vyrobit
z nejlepšího černého hedvábí a opatřili ji stříbrnými třásněmi (materia stola
est nigrum optimum holosericum, fimbria argentea).
Vzhledem ke skutečnosti, že štóla představovala jednu z hlavních
insignií příslušnosti ke kněžskému úřadu, lze předpokládat, že se mezi
bratrstvy a farní správou vedly o tento odznak spory. Výsada štóly v potridentských zbožných konfraternitách pouze potvrzuje teorii Gabriela
Le Brase, že bratrstva vytvářela v rámci legálních farností konsensuální
farnosti s vlastní oratoří, duchovenstvem, kultem i majetkem.81 Anály
olomouckých družin nám zatím žádné konkrétní konflikty nepotvrzují,
ovšem máme k dispozici dekret římské kongregace ritu z 12. ledna 1704
regulující oboustranný poměr bratrstev a farní správy, který otázku štóly
akcentuje ve svém 23. bodě. Kongregace ritu řešila problém, zda mohou
duchovní bratrstva nosit štólu během procesí82 a vyšla vstříc farnostem,
když ustanovila, že se rektoři bratrstev mohou tímto odznakem ozdobit
pouze v interiéru kostela. Ve stejném duchu se nese i o téměř třicet let
starší zápis v akademických consuetudines, který již tehdy předznamenával
pozdější římský výnos. Prefekt měl v přítomnosti externího rektora sodality do chrámu vstupovat bez štóly, kterou měl ovšem sakristán pověsit
na chórovou lavici, čestné místo rektora při evangelijní straně chrámu.83
Závěr
Výchozím bodem tohoto příspěvku byly rukopisy latinské akademické sodality Nanebevzetí P. Marie Consuetudines, které kodifikovaly zvyky
80
VK Olomouc, sg. M-II-38, fol. 90v: „Fragmenta illa aliqva argentea vna cum precipuis
gemmis conversa sunt in tale ornamentum, qvod longe frequentiori si usu, longe magis congregationem exornaret, et in oculos hominum persaepe icurreret, nimirum in stolam funebrem, qua hactenus
caruimus…“
81
Srov. S a l v a d o r i , Philippe: Náboženská bratrstva v Dijonu v době starého režimu
mezi tradicí a potridentskou zbožností. In: Jiránek, T. – Kubeš, J. (edd.): Bratrstva, s. 79.
82
M u l l a n , Elder: Die Marianische Kongregation, s. 311: „An in dictis Processionibus
Capellani Confraternitatum possint deferre stolam.“
83
VK Olomouc, sg. M-II-37: „Praefectus vero, si Rector externus adsit in Templo sine stola
procedit adeoque sacristani diligenter attendet, ut stolam in Templi subsellio laterali ad partem
Evangelii affigant, ut rector se collocare possit si ei libuerit…“ Štóla se zpravidla věšela na místo
rektora na evangelijní straně chrámu, což nám dokládá i zápis oslav titulárního svátku Nanebevzetí P. Marie z roku 1666 – VK Olomouc, sg. M-II-38, f. 103 r: „D. Prefectus qvidem a parte
Evangelii, partem primam stola dependula vestitam occupavit.“
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a regule mariánské družiny pro druhou polovinu 17. století a anály větší
a menší latinské družiny, které analistickou formou zaznamenávaly liturgické aktivity sodalit v průběhu jednotlivých let. Vedle oslav titulárních
svátků spojených s volbou a obnovou mariánských magistrátů, můžeme
považovat velikonoční sváteční okruh za klíčové období v životě jezuitských
bratrstev a sodalit. Významu, který zaujímaly velikonoční festivity v liturgické praxi jezuitských družin odpovídají i podrobné, přísně metodické
regule akademické družiny rozdělené do jednotlivých období svátečního
cyklu. Porovnáním obou těchto pramenů se velikonoční období vrcholící
velkopátečním procesím olomouckých jezuitských sodalit jeví jako nepostradatelná součást oslavy barokních Velikonoc a v rámci vnitřního života
družiny se hned vedle titulárního svátku jednalo o nejvýznamnější část
církevního roku. Instrukce v olomouckých consuetudines jsou však pouze
obecným rámcem, konkrétní rozvržení a provedení scén je nutné dohledat
v každoročních tištěných synopsích velkopátečních procesí. Rozhodně
můžeme procesí mariánských družin na Veliký pátek řadit ke konstitutivním prvkům, které vedle divadelní a hudební produkce spoluutvářely
performativní přístup jezuitského řádu k věřícím v období rekatolizace.84
Vedle titulárních mariánských svátků byl Pašijový týden klíčovým fundamentálním obdobím v náboženském životě jednotlivých sodálů a celého
společenství. A právě tak byl vnímán i jejich okolím, přičemž můžeme bez
nadsázky tvrdit, že pořádání náboženských velikonočních festivit a slavností
od postních meditací, deklamací a divadelních inscenací až po velkopáteční
procesí bylo pobělohorským městským prostředím vnímáno jako výlučná
doména jezuitských sodalit a bratrstev. I v samotném prostředí jezuitského
řádu se sodality etablovaly do úlohy hlavního organizátora a iniciátora
náboženských slavností v této části liturgického roku a byly tak vnímány
i představenými řádu. Při studiu rektorských diářů z druhé poloviny 17.
století se o existenci sodalit dovídáme vždy dvakrát do roka. Objevují se
při oslavách svého titulárního (mariánského) svátku a po druhé se s nimi
setkáme v březnových či dubnových dnech u příležitosti oslav Pašijového
týdne. Jakkoliv postrádají rektorské diáře detailnost a obsažnost vlastních
análů a kronik sodalit, pomáhají nám odhalit postavení a vnímání těchto
mariánských společenství samotným řádem.

84
K jezuitským snahám o symbiózu divadla, hudby, výtvarného umění a k performativnímu přístupu k věřícím srov. B a u m g a r t e n , Jens M: Die Gegenreformation in
Schlesien und die Kunst der Jesuiten. Transitorische und Performative als Grundbedingung
für Disziplinierung der Gläubigen. Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte 76–77,
1997–1998, s. 129–165.

75

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

Die Fasten- und Osterzeit im Werken der olmützer Jesuitenbruderschaft während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
Der Jesuitenorden hat während der frühen Neuzeit den zwei Arten von laienhaften
Gemeinschaften verfügt. Zum ersten handelte es sich um die oben genannten Marianischen Kongregationen, im Rahmen der Quellen oft auch als die Sodalitäten (Sodalitates)
erwähnten. Die Jeusuiten bezeichneten die übrigen Bruderschaften als Coetus (Der Verein).
Zum Unterschied von Sodalitäten wurden diese Bruderschaften auch für die Mitgliedern
beiderlei Geschlecht zugänglich und vom kanonischen Gesichtspunkt war die Inkorporation
zu der ursprünglichen römischen Kongregation nicht nötig. Mengenmässig von frommen
Bruderschaften hat die barocke Olmütz die ganz begünstigte Stellung innerhalb der Diözese
eingenommen. Die Ursache dieser Lage war in der Vielzahl von den Klosterkirchen einzelner
Orden im Rahmen der Stadt. Außer der Devotionsbruderschaften in Pfarrkirchen existierten
nämlich auch die Bruderschaften begründeten durch einzelnen nachtrientische Orden, die
besonders ihre Ordensheiligen propagierten.
Der Jesuitenorden können wir ausgerechnet zu den eifrigsten Gründern und Beförderern von frommen Bruderschaften in der Olmützer Umgebung zählen. Eigenständige Art von
Devotionsbruderschaften wurden auch die von den Jesuiten neu eingeführten Marianischen
Kongregationen (Sodalitäten), die sich maßgeblich auf der Ausprägung der Barockkatolizität
beteiligten. Seine Vorherrschaft bestrebten sich die Marianische Kongregationen vornehmlich
während der feierlichen Jahresfesten (meistens handelte es sich um die wichtigsten Marienfesttage) oder regelmässigen Feiern der Kirchenfesten innerhalb des liturgischen Jahres
(die Osterzeit) demonstrieren.
Die hier vorgelegte Studie konzentriert sich auf die Darstellung der Veranstaltungen
und Wahrnehmungen der Osterfesten, insbesondere der Passionswoche im Kreis der Marianischen Kongregationen. Der Autor benützte die Manuskripten der grösseren und kleineren
lateinischen Sodalität vor allem. Es handelt sich hier um einzigartige Handschriftensgruppe in
den Fonden der Olmützer wissenschaftlichen Bibliothek, die die Entwicklung der Olmützer
jesuitischen Kongregationen vom 16. bis zum 18. Jahrhunderts enthüllt.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Rudolf Pečman
Mozart a Morava
První doteky génia s našimi zeměmi

Svět si připomíná čtvrttisíciletí od narození Wolfganga Amadea
Mozarta (* 27. ledna 1756, Salzburg; † 5. prosince 1791, Vídeň). Evropa
i svět zdůrazňují, že vždy měly k němu blízko. U nás se hojně píše o vztahu Prahy k „sluníčku Mozartovi“, jak velkého hudebníka nazval Antonín
Dvořák. Vždyť v ní byla jeho hudba oblíbena již za jeho života, vždyť
v Praze obdivovali například Figarovu svatbu, vždyť v Praze se uskutečnila světová premiéra „opery oper“, tj. Dona Giovanniho (29. října 1787
za Mistrova řízení). Opomíjen však zůstává Mozartův vztah k Moravě, tj.
k Brnu a Olomouci (1767), málo sledujeme problémy recepce Mozartova
díla, zejména jeho oper, na moravském území.
Tak například Mozartovy opery byly uváděny v Brně již od roku
1789. Co na tom, že tehdy více oceňovali hudebnědramatická díla Carla
Ditterse von Dittersdorf (1739–1799)? V posledním desetiletí 18. století
a na počátku věku následujícího rozšířil se zájem o Mozarta i v jiných
městech Moravy. Nositeli Mozartova kultu tu byli zejména německy mluvící aristokraté a příslušníci měšťanských vrstev. Péče o Mozarta byla na
Moravě přece jen odlišná od oné „pražské“ a „české“; rozvoj mozartovského
kultu na Moravě nebyl svázán s Prahou, neboť impulzy vycházely z Vídně
a z rakouských zemí. V Brně například mělo německé divadelní ředitelství,
těšíme se z toho, pevné kontakty s vídeňským Dvorním divadlem a s vídeňskou dvorní operou. V dobách působení operního dirigenta Gottfrieda
(Bohumíra) Riegera (1764–1855, v divadelních službách od 1787) v Brně
a za tamního kapelnictví Wenzela (Václava) Müllera (1759–1835, u divadla
jako 2. dirigent od 1783) rozvíjel se i zájem o Mozarta. Již během vzdálených let jsme se setkávali s německými zněními a nastudováními hlavních
Mozartových oper, jako například s Kouzelnou flétnou, Únosem ze serailu,
s Donem Juanem (tj. Donem Giovannim) nebo s Figarovou svatbou. Repertoárové výzkumy Milady Wurmové1 nám o tom přinášejí povědomost.
Tak například byl Don Giovanni v Brně uveden v německém překladu

1

W u r m o v á , Milada: Repertoár brněnského divadla v letech 1777–1848. Brno 1996.

Časopis Matice moravské 125/2006
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v prosinci 1789.2 V červnu 1793 došlo na Kouzelnou flétnu.3 Takřka o rok
později (27. května 1794) jsme se mohli zúčastnit zdejší premiéry Únosu
ze serailu (původní text byl německý).4 Figarova svatba byla při brněnské
operní premiéře (27. června 1797) označena jako singspiel. Jméno překladatele libreta z italštiny zůstává dosud neznámo.5 Pod Mozartovým jménem
shlédli návštěvníci (10. září 1800) komickou operu Tři otcové a dvě děti
(Drei Väter und zwei Kinder). Patrně šlo o pasticcio (směs), neboť na plakátě
čteme jména dalších dvou komponistů, totiž Franze Antona Hoffmeistera
(1754–1812) a Ignaze Xavera rytíře Seyfrieda (1776–1841). Text přeložil
z italštiny do němčiny rakouský překladatel M. Stegmayer. Lze se domnívat,
že šlo o libreto sestavené jakýmsi improvizačním způsobem z řady jiných
textů.6 Zhruba o 13 let později byla prezentována opera Dívčí věrnost.
Milada Wurmová rozpoznala, že tu šlo nikoliv o jakési nové Mozartovo
dílo (Die Mädchentreue), nýbrž o komickou operu Così fan tutte v německém
přetlumočení Georga Heinricha Treitschkeho (1776–1842).7 Také Johann
Wolfgang von Goethe přišel 1818 ke slovu jako libretista. Dne 6. července
se tu konala premiéra komické opery Divadelní dobrodružství (Theatralisches Abenteuer). V díle podložili Mozartovu hudbu texty z Goetha. Nelze
dnes již odhalit, o jakou „operní komedii“ vlastně šlo. Patrně bylo využito
i staršího italského textu v německém přetlumočení.8
Také koncertní život Brna a jiných moravských měst byl v 19. století
spjat s Mozartem. Rozmanité německé hudební spolky, respektive kruhy
přátel komorní hudby, věnovaly svůj zájem Mozartovi. O problematice
pojednávají například Karel Vetterl v Československé vlastivědě VIII, 1935
(SFINX, Praha), věnující však zájem jen opeře, Vojtěch Kyas v česko-německém textu své knihy, založené na novém pramenném studiu, totiž spisu
Slavné hudební osobnosti v Brně 1859–1914, Brno 1995, a Jitka Bajgarová
v rozměrném spise Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918, jejž vydalo nedávno (2005) Centrum pro
studium demokracie a kultury (vyšlo v Brně).
Ve druhé polovině 19. století došlo, což je všeobecně známo, k štěpení
německého a českého živlu v hudební kultuře našich zemí. Češi směřovali
k národnímu uvědomění. Také české kulturní a hudební spolky na Moravě
byly národně orientovány. Beseda brněnská a olomoucký zpěvácký spolek
Žerotín přispěly k rozvoji péče o Mozartovo dílo na Moravě. Ale o velkých
interpretačních počinech 19. a 20. století nechceme dnes hovořit. Souznějí
s „kulturními“ a „hudebními“ modely ostatních evropských měst.
2
3
4
5
6
7
8

Tamtéž, údaj č. 276.
Tamtéž, údaj č. 296.
Tamtéž, údaj č. 315.
Tamtéž, údaj č. 520.
Tamtéž, údaj č. 638.
Tamtéž, údaj č. 1082.
Tamtéž, údaj č. 1455.
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Budiž nám však dovoleno, abychom se nyní věnovali, jakkoliv ovšem
jen stručně, nejstarším dotekům Wolfganga Amadea Mozarta a jeho interpretačního umění s našimi zeměmi, konkrétně s Moravou. Rok 1767 se
chýlí ke konci. Mladý Mozart má jedenáct let. Zatímco jeho pozdější doteky
s Prahou9 byly již zevrubně popsány, jeho vztahy k Brnu a k Olomouci
jsme přezíravě opomíjeli.10
Za jakých okolností došlo k Mozartově návštěvě Moravy?
Na podzim 1767 měla arcivévodkyně Maria Josefa před svatbou s Ferdinandem IV., králem neapolským. Ve Vídni bylo živo. Dvůr se připravoval
na svatební slavnosti. Ale arcivévodkyně onemocněla neštovicemi. Nemoc
vypukla náhle. Horečky, nechutenství, zánět sliznic, tvorba neštovičného
exantému: vysoce postavená šlechtična, vyhlédnutá nevěsta, jim podlehla
15. října, tedy dříve než mohl být uzavřen její sňatek. Ostatně celá Vídeň
byla zasažena neštovicovou epidemií.
Na svatebních slavnostech měl být přítomen i Leopold Mozart
(1719–1787), Wolfgangův otec, se svými dětmi. Odcestoval ze Salzburgu
a vzal s sebou manželku Marii Annu, syna Wolfganga a jeho sestru Marii
Annu zvanou „Nannerl“. Leopold, takto druhý kapelník salcburského
arcibiskupa, zařadil do svého průvodu i sluhu Bernharda. V pátek 11.
září 1767 opouští jeho rodina Salzburg. Cílí vlastním kočárem do Vídně.
Leopold, jak se sám domníval, by mohl k lesku svatebních slavností přispět
jako houslista, obě „zázračné děti“ jako mladiství virtuózové na klávesové
nástroje, Wolfgang navíc také jako skladatel (vždyť je již autorem osmi
9
Z bohaté literatury jmenujeme alespoň základní titul – N e t t l , Paul: Mozart in
Böhmen. Praha-Karlín 1938.
10
Srov. R e m e š , Mauric: W. A. Mozart v Olomouci. Časopis Vlasteneckého spolku
musejního v Olomouci 37, 1926 a 44, 1931; t ý ž : Mozartův olomoucký lékař. Tamtéž
55, 1941; H e i d e n r e i c h , Carl L.: Der junge Mozart in Mähren. Zur Erinnerung
an den 150. Todestag Wolfgang Amadeus Mozarts. Brno 1941 (Přepracováno a rozšířeno
podle autorových statí v brněnském Tagesbote ze dne 25. prosince 1938 a ve vídeňském
časopise Figaro. Mitteilungen der Wiener akademischen Mozartgemeinde. April-Folge 1941.);
Š t ě d r o ň , Bohumír: Mozart und Mähren. In: Nachricht über den Internationalen
musikwissenschaftlichen Kongress. Wien, Mozartjahr 1956. Ed. Erich Schenk. Graz – Köln
1958, s. 603–607; P e č m a n , Rudolf: Der junge Mozart in Mähren. Wiener Figaro. Mitteilungsblatt der Mozartgemeinde Wien 37, 1969, s. 6–8; t ý ž : Vztah mladého W. A. Mozarta
k Olomouci a Brnu. Bertramka 18 (39), 1987, č. 4, s. 5–11; t ý ž : Mozart und Mähren. W.
A. Mozart. Referate des wissenschaftlichen Kolloquiums der Greifswalder Mozart-Tage am
3. Dezember 1991. Ed. Nico Schüler – Lutz Winkler. Greifswald 1992, s. 16–24; t ý ž :
Zur Mozart-Rezeption in Mähren. In: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen
der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz. Heft 1.
Chemnitz 1997, s. 95–103; t ý ž : Mozart und Mähren. In: Festschrift Sächsisches Mozartfest. Chemnitz 1996, s. 57–61 (zkrácené znění předchozího titulu); t ý ž : „Olomoucká“
symfonie F dur, KV 43, Wolfganga Amadea Mozarta. Poznámky k jejímu stylovému zařazení.
In: Hudba v Olomouci. Historie a současnost I (Kritické edice hudebních památek VI). In
honorem Pavel Čotek. Olomouc 2003, s. 83–92; F i a l a , Jiří – K r e j č o v á , Jana
(edd.): Mozart a Olomouc. Sborník studií k 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta.
Olomouc 1991; T r o j a n , Jan: O Mozartovi na čtyřech řádcích. Zprávy Vlastivědného
muzea v Olomouci, řada Společenské vědy 274, 1997, s. 50.
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desítek děl). V úterý 15. září dorazí Mozartovi do Vídně. Ubytují se v domě
zlatníka Schmaleckera (Weihburggasse 3). Ten jim zatají, že jeho děti
onemocněly černými neštovicemi. Když se to vyjeví, hledá Leopold nový
byt; odstěhuje se s Wolfgangem k blíže nejmenovanému příteli, ale žena,
dcera a sluha zůstávají ve zlatníkově domě.
Ve Vídni bylo živo. Dvůr se připravoval na svatební slavnosti. Město
tonulo v horečných preparacích. Všude zněla hudba. Též Dvorní opera
nabízela zcela nový program; v době před proponovanou svatbou měli
Mozartovi například příležitost shlédnout představení opery Johanna Adolfa
Hasseho (1699–1783) pod názvem Partenope, a Amora a Psyché Floriana
Leopolda Gassmanna (1729–1774), rodáka z Mostu (Brüx) v Čechách.
Asrael rozpřáhne svá křídla nad císařským městem. Marie Josefa trpí
jen krátce. Epidemii neštovic se neubrání. Onemocní 8. října – a za týden
umírá. Je pohřbena v tichosti, město jímá hrůza z nákazy, jejímiž obětmi
jsou především děti. Je vyhlášen dvorní smutek, který potrvá šest dní. Na
císařský příkaz jsou uzavřena divadla. Mladičký Wolfgang dokonce komponuje elegii pro dva soprány Ach, was müssen wir erfahren? Josepha lebt nicht
mehr…, KV 43a, tj. Anh. 24a, ale skladbu nedokončí. Otec se rozhodne:
opustí s rodinou Vídeň. Odjede z ní v pátek 23. října na Moravu. V sobotu
Mozartovi dosahují bran Brna, naleznou ubytování v dnes blíže neznámém
hostinci – a ještě týž den jde otec Leopold složit poklonu moravskému zemskému hejtmanovi, hraběti Františku Antonínovi Schrattenbachovi, bratru
salcburského arcibiskupa Sigismunda Christopha Schrattenbacha. Přijme
jej nejen František Antonín Schrattenbach, nýbrž i jeho dcera, hraběnka
Herbersteinová, a to ve Schrattenbachově paláci na dnešní Kobližné ulici
č. 4. Společně se sice dohodnou, že uspořádají pro Mozartovy koncert, ale
nakonec (v neděli 25. října) přijmou návrh Leopolda Mozarta, že koncert
bude uspořádán až na zpáteční cestě z Olomouce, kam se rodina Mozartova
hodlá vypravit. Hrozí totiž nebezpečí, že brněnský koncert bude málo navštíven, protože zdejší šlechta pobývá dosud na svých venkovských sídlech.
V pondělí 26. října odjíždějí Mozartovi do Olomouce. Je ráno, v poledne jsou ve Vyškově; zdrží je tříhodinová oprava kočáru. Do Olomouce
doharcují až večer. Ubytují se v hostinci U Černého orla (Zum schwarzen
Adler). Podle všeho jde o starý hostinec, doložený k roku 1630 (dnes je to
dům číslo popisné 27/číslo 38 na Dolním náměstí). Jeho majitel nabídne
Mozartově rodině jen špatný a příliš vlhký pokoj, protože má jinak plně
obsazeno. Téhož dne večer ve 22 hodin se u Wolfganga objeví příznaky
neštovic. Bolí jej oči, má horečku, jeho puls je nepravidelný. Otec Leopold
mu podává „černý prášek“. Dosáhne toho, že následujícího dne získá rodina
lepší pokoj. Avšak Wolfgangův stav se zhoršuje (otec mu dává „markraběcí“
a „černý“ prášek). Hoch večer 27. října blouzní a má halucinace, které trvají
až do rána. I Nannerl onemocní, ale průběh choroby je lehčí.

80

M

O

Z

A

R

T

A

M

O

R

A

V A

Leopold odchází příštího dne na mši. Po ní navštíví děkana olomoucké kapituly Leopolda Antonína hraběte Podstatského z Prusinovic
(1717–1776). Ten mu nabídne pohostinství. Není tedy pravda, že se
Leopold setkal s Podstatským již ve Vídni, a neodpovídá pravdě ani to, že
jej a jeho rodinu uvítal u olomouckých bran. (Údaj o uvítání vznikl podle
obrazu na skle, jenž je dílem H. Reynolda, tedy pravděpodobně krajináře
a rytce Heinricha Reinholda, 1790–1825: za romantismu se pověst o uvítání Mozartovy rodiny hrabětem Podstatským rozšířila a doznívá i dnes.)
Otec Leopold Podstatského pozvání rád přijal. Jeho rodina se ubytovala na kapitulním děkanství na Václavském náměstí. Podstatský také
zprostředkoval, aby se Wolfgangova léčení ujal biskupův a jeho lékař,
„medicus“ Joseph Wolff. Poslal jej již do hostince U Černého orla, ale lékař
si nebyl jist svou diagnózou, protože neštovice dosud plně nepropukly.
Příštího dne (29. října) se na Mozartově těle objeví červené skvrny. Wolfgang bere pravidelně léky a pije čaj z chrastavce. V pátek a v sobotu (30.
a 31. října) se na jeho pokožce vyjeví neštovice v plné síle. Doktor Wolff
zvyšuje dávky prášků a předepisuje myrhu. Wolfgangovi se uleví, ale otéká
v obličeji a téměř nevidí. Až 8. listopadu se mu daří již lépe. Příštího dne
neštovice opadávají. Je zachráněn.
Kolem Mozartovy rodiny se utvoří kroužek přátel. Formují jej děkan
Podstatský, jenž k Mozartům dochází takřka denně, stejně jako arciť starší
než Wolfgang, ale neobyčejně mu blízký biskupský kaplan Johann Leopold
von Hay (1735–1797), který hocha učí karetním hrám a šarádám (později,
1780, se stane hradeckým biskupem). Jistý blíže nejmenovaný „fechtmeis
ter“ učí Wolfganga šermu. Rodina Mozartova poznává i kanovníka Jana
Leopolda barona Posta a kanovníka Matěje Františka hraběte Chorinského,
dále mj. kroměřížského probošta Antonína Theodora hraběte Colloreda-Waldsee, pozdějšího prvního olomouckého arcibiskupa, aj.
V prostředí rodiny doktora Wolffa, jenž studoval filozofii a lékařství
v Praze a Padově (kde byl promován 1747 doktorem medicíny), cítí se
Wolfgang neobyčejně dobře. Naváže s rodinou těsnější styk a pro devítiletou Wolffovu dcerku Nepomucenu napíše jednu ze svých blíže neurčených árií. Během své nemoci zkomponuje i Symfonii F dur, KV 43, která
byla později označena jako „Olomoucká“. Je to v pořadí šestá Mozartova
symfonie. Má obsazení dvou houslí, dvou viol, basových nástrojů a dvou
hobojů, které mohou být nahrazeny dvěma flétnami. Dr. Ludwig Ritter von
Köchel (autor chronologicko-tematického seznamu Mozartových skladeb)
sděluje, že autograf díla je uložen ve Staatliches Institut für Musikforschung
(Preussischer Kulturbesitz) v Berlíně, ale tento ústav se roku 1991 (6.
května) vyjádřil, že prý autografní rukopis přešel do Krakova. Marně však
bylo po něm rozvinuto v Krakově pátrání. Podle Köchela víme, že autograf
nadepsal otec Leopold vlastní rukou tímto nadpisem: Sinfonia di Wolfgango
Mozart à Vienne 1767, titul je posléze opraven (přepsán) na „à Olmütz“.
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(Rukopisné autografní znění má 33 stran.) Původní údaj „à Vienne“ mohl
vést rytíře Köchela k mínění, že toto dílo bylo započato před nastoupením
cesty do Olomouce (před 20. říjnem 1767). Köchel také připouští, že je
Mozart začal psát v Olomouci, ale dokončil je ve Vídni. Köchelův údaj,
že symfonie mohla být dokončena „nach dem 23. Dezember in Wien“, však
neodpovídá výsledkům bádání, neboť Mozart odjel, jak brzy uvidíme, se
svým otcem, s matkou a se sestrou z Olomouce do Brna, kde se všichni
zdrželi do 9. ledna 1768. Köchelův údaj „nach dem 23. Dezember“ je tedy
příliš vágní a časově široký. Vděčíme Jiřímu Fialovi za podrobný výzkum
otázek kolem „Olomoucké“ symfonie; z jeho studie Rodina Mozartových
v Olomouci (in: Mozart a Olomouc, ed. Jiří Fiala a Jana Krejčová, Univerzita
Palackého, Olomouc 1991, s. 13–29) jsme čerpali i my.
V „Olomoucké“ symfonii F dur, KV 43, měl Mozart před svým duševním zrakem kompoziční příklad Johanna Christiana Bacha (1735–1782).
Tento nejmladší syn Johanna Sebastiana Bacha, zvaný „Milánský“ nebo
„Londýnský“ (podle míst svého působení), studoval mj. u Padre Giovanniho Battisty Martiniho (1706–1784), přestoupil ke katolicismu a stal se
varhaníkem milánského dómu. Do jisté míry splynul s italským prostředím
a psal podle italské módy. Mladý Wolfgang se s ním poznal v Londýně
(duben 1764 – červenec 1765), seznámil se s jeho tvorbou a navázal s ním
přátelství. Způsob Christianovy kompozice jej zaujal. Ve své době byl Johann
Christian populárnější než jeho otec Johann Sebastian (1685–1750); ve
věhlasu se mu vyrovnal jen jeho bratr Carl Philipp Emanuel (1714–1788).
Christian přispěl k italianizaci hudební Evropy 18. věku. Není tedy divu, že
i „Olomoucká“ symfonie zní jakoby italsky. Má čtyři věty. První z nich postrádá tempového označení (viz notový příklad č. 1), vyznačuje se invenčním
vzletem, její téma využívá tónů rozloženého kvintakordu F dur. Kdyby mělo
vysloveně vzestupný charakter, mohlo by se říci, že napodobuje „mann
heimské rakety“ („Mannheimer Raketen“), abychom tu použili terminologie
Hugo Riemanna, objevitele mannheimské školy. Ostatně „Olomoucká“
symfonie vznikla až po výbojích Jana Václava Stamice (1717–1757), hlavního představitele mannheimské školy, s níž se Mozart seznámil zevrubněji
již roku 1763, kdy navštívil (v březnu až listopadu) Augsburg, Mannheim,
Frankfurt a Brusel. Jinak mannheimská škola „vyzařovala“ hlavně do Paříže,
zatímco na jih Evropy, např. do Rakouska a do Itálie, nepronikla. Lze říci,
že zejména první věta „Olomoucké“ symfonie vykazuje také výrazné znaky
tzv. smíšeného stylu („vermischter Geschmack“ podle známé charakteristiky
Johanna Joachima Quantze /1697–1773/ v jeho učebnici hry na příčnou
flétnu Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen /Berlin 1752/;
tento styl byl typický pro německý vkus, jenž spojoval tehdy východiska
italská také s francouzskými a domácími německými).
Zatímco první věta Mozartovy symfonie má v autografickém znění 101
takt, napočítáme v její druhé větě, Andante (viz notový příklad č. 2), celkem
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67 taktů. Je zajímavé, že tu objevíme skutečnost, že flétny se mohou střídat
s hornami. Pro toto Andante použil mladý skladatel tématu ze své vlastní
latinské školní hry Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis, KV
38, jež byla provedena v Salcburku 13. května 1767; jde o téma z osmého
duetu (Natus cadit, atque Deus), v němž Melia vystupuje s Oebalem (mladičký Mozart chápal svého Apollona a Hyacintha jako mezihru k latinské
tragédii Rufina Widla /Widl/: Clementia Croesi).
Třetí větu symfonie tvoří Menuet v rozsahu 36 taktů (viz notový příklad č. 3). Je zajímavé, že proti italským zvyklostem, podle nichž byla preferována třívětá sinfonia bez menuetu (jak se objevuje například u Alessandra
Scarlattiho, l660–l725), uplatnil Mozart v „Olomoucké“ symfonii na třetím
místě cyklu právě Menuet, což by opět mohlo svědčit o vlivu mannheimské
školy. Na tomto Menuetu možno poznat, že jej mladý Mozart chápal jako
vysloveně aristokratický tanec, který se plně odkláněl od vídeňské tradice
navazující na vzor Haydnových lidově znějících menuetových tanců. Je
tudíž vidno, že Mozart dosud, jak je pochopitelné, nezakotvil stylově ve
vídeňském skladatelském okruhu, do nějž ovšem plně vplynul později.
V závěrečném finále své symfonie se Mozart v jeho 110 taktech
(Allegro) vrátil ke svižnému tempu. Jeho tematický materiál (viz notový
příklad č. 4) ukazuje, že mu tu šlo o jednotné vyznění díla, což svědčí
o vyšším stylizačním principu, který byl arciť uplatňován u jiných autorů
až v pozdější době.
Mladistvá Mozartova symfonie je převahou homofonní. Svědčí to
o tom, že jedenáctiletý skladatel dosud neovládal kontrapunkt a vyjadřoval
se mnohdy „krátkodechým“ způsobem řadě leckdy dosti neprokomponovaně své myšlenky vedle sebe v typických dvojtaktích, jež ostatně byla
typická zejména pro raně klasickou hudební produkci; Wolfgang je tehdy
ještě antikontrapunkticky orientován a kontrapunkt dosud neovládá, protože v něm není školen. Považuje jej za plně vyšlý z módy. Jeho tajemství
odhalí teprve později zásluhou Gottfrieda svobodného pána van Swietena
(1730–1803). Tento milovník hudby nizozemského původu, který přišel
1745 do Vídně a studoval tu na rytířské akademii Theresianu, aby se pak
stal diplomatem v Bruselu, ve Frankfurtu nad Mohanem, v Paříži, ve Varšavě
a v Berlíně (v tomto německém městě působil 1770–1777), kde dobře
poznal díla Bachova a Händelova, a který proslul později jako praefectus
vídeňské Dvorní knihovny, animoval Mozarta pro díla Georga Friedricha
Händela a Johanna Sebastiana Bacha; roku 1784 Mozart upravuje Händelova Mesiáše, roku 1788 Ákida a Galateu (abychom tu jmenovali jen
díla nejproslulejší) a hluboce se seznamuje s bachovským kontrapunktem,
protože se mu dostanou do rukou díla tohoto svatotomášského kantora.
Vrací se i k dalším Händelovým kompozicím, například k Alexandrově
slavnosti (Alexander‘s Feast or The Power of Musick). Ještě když například
roku 1770 vypracovává svůj kontrapunktický úkol k získání titulu „acca-
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demico filarmonico“ v Bologni (zkoušce se podrobil 9. října), hemží se jeho
skladebný útvar chybami, které svou vlastní rukou odstranil dobromyslný
Padre Giovanni Battista Martini, OFM (1706–1784), předseda zkušební
komise a jinak také dlouholetý přítel Mozartovy rodiny (shrnul jsem
problematiku v knížce Musica antiqua aurea, Koncertní oddělení PKO,
Brno 1985, kde uvádím i další literaturu). Boloňská třicetičlenná komise
nehodnotila Mozartův úkol vysoko. „Po hodince odevzdal signor Mozart svůj
pokus, který vzhledem ke zvláštní situaci [krátce před zkouškou byl Mozart
dekorován Řádem Zlaté ostruhy, který mu udělil papež Klement XIV., a byl
pasován na rytíře, pozn. R. P.] byl uznán za dostatečný.“ („Nel termine di meno
d‘una d‘ora ha esso sr. Mozart portato il suo esperimento, in quale rigardo alle
circonstance chi esso lui è stato quidicato sufficiente.“)
Svým způsobem „antikontrapunkticky“ pojal Mozart i svou mladistvou
„Olomouckou“ symfonii, která se sice vyznačuje slavnostními rétorickými
obraty, avšak je dosud vzdálena tzv. vídeňskému stylu. Ve formovém
uchopení symfonie kolísá. Vliv módního způsobu vyjádření Johanna Christiana Bacha pozorujeme zejména v krajních větách. Jeho tzv. provedení
(„Durchführung“) je velmi střídmé. Mozart dosud nedospěl k vyrovnanému,
dokonalému umění pozdějších let. Nicméně je dílo vzácným dokladem
autorova vnitřního vývoje.
Již před Vánocemi, v pátek 23. prosince, odjíždějí Mozartovi z Olomouce do Brna. Sledujme krátce jejich putování.
Brno mělo tehdy kolem 20 000 obyvatel a bylo na prahu svého
průmyslového vývoje. Jeho obyvatelstvo se totiž živilo hlavně průmyslem
a obchodem. „Rakouský Manchester“ patřil odedávna k nejpřednějším
rakouským průmyslovým městům. Kromě průmyslu a obchodu skýtalo
i zahradnictví vydatný pramen obživy. Soukenictví se těšilo značnému
rozkvětu. Vedle legendárního plátenictví bylo ovšem jedním z nejdůležitějších odvětví brněnského a vůbec moravského průmyslu také železářství,
jeden z nejstarších oborů. Brněnská sukna patřila k nejoblíbenějším. První
soukenickou továrnu založila na Nové, dnes Lidické ulici císařovna Marie
Terezie. Stalo se tak dvě léta před návštěvou Mozartovy rodiny v Brně,
tedy roku 1765. Druhou továrnu vytvořil soukromník Vilém Mundy roku
1780. Továren pak v Brně přibývalo. Zalistujme starým tištěným průvodcem
po městě Brně. Zdejší průmysl je hodnocen vysoko: „Brněnské továrny na
sukna rozesýlají znamenité výrobky své daleko široko do světa. V továrnách těch
zaměstnáno jest na tisíce dělníků, kteří bydlí většinou v Brně, částečně v okolních
dědinách. [...] Veliký jest počet samostatných prádelen a tkalcoven, zvlášť pak
apretur [úpraven]. Mimo to jsou zde velké závody koželužské a jirchářské, závody na vyrábění rukaviček, továrny na klobouky, normální prádlo, stroje, [...]
továrna na vozy všeho druhu, nádobí kovové, továrny na smaltované plechové
nádobí, továrna na vyrábění lučebnin, etherických, tukových olejů, továrna na
vyrábění olejů vytažených z prací vody brněnských továren na vlněné látky,
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továrny na vyrábění klihu; továrny na cukr, olej, slad, cikorii, likéry a rosolky,
sodovku [...], umělé květiny, nástroje hudební, nábytek, stříkačky, lepenku na
střechy, na mýdlo a stearinové svíčky, továrna na ocet [...], pivovary, sladovny,
barvírny, valchovny, parní mlýny, cihelny s okružními pecemi, Škardova parní
brusírna skla a umělecká dílna pro násklenné malby, ledárna [...], mlékárna
a výrobna sýru atd.“ Tento popis průmyslového Brna ovšem pochází z doby
daleko pozdější. Ale předpoklady k tomuto značnému rozvoji města byly
dány již za Marie Terezie.11
Mozartovi přijíždějí ovšem do Brna, které bychom tehdy označili jako
malé město. Nebylo o mnoho větší než Olomouc nebo Jihlava. V roce 1763
mělo jen 7 808 obyvatel a 503 domů, ale s rozvojem průmyslu populace
pronikavě vzrůstala. Srovnejme: V Praze žilo kolem poloviny 18. století asi
77 000 obyvatel, ve Vídni přes 200 000, v Paříži 600 000.
Z oněch 503 domů bylo v Brně roku 1763 celkem 381 domů měšťanských (tj. 79 patricijských a 238 řemeslnických), zbylé patřily aristokracii:
šlechtických paláců bylo jedenáct, pronikavé množství budov (včetně
klášterů) patřilo římskokatolické církvi. V Brně se mísily národnosti. Česká
společnost byla „dvojjazyčná“, její etnické povědomí bylo tehdy ještě vágní.
Mozartovi vstupovali do Brna, které mělo pevnostní charakter.
V historickém povědomí stále ještě tkvěla doba švédského obléhání i roky
třicetileté války. I v obraně proti pruskému vojsku (obléhalo Brno ode dne
31. ledna 1742) se Brno vyznamenalo. Dne 23. března uchvátili brněnští
obhájci u Kamenného mlýna nedaleko Žabovřesk Prusům i Sasům značné zásoby obilí. Posléze brněnská posádka, jež se o německém pochodu
k moravským hranicím dověděla již 17. prosince 1741, město obhájila,
ač proti Brnu táhlo 24 pěchotních pruských praporů a 50 švadron jízdy.
Zdejší vojenský velitel, polní maršálek, svobodný pán von Seher-Thoss,
i velitel Špilberku, generál baron Roth, a 4 750 ozbrojených brněnských
obránců podporovaných obdobnými hromadami lidu městského, své město
uchránili. Německá vojska odtáhla směrem k Vyškovu...
Anno Domini MDCCLXVII bylo možno vejít do města prakticky jen
Brněnskou a Židovskou branou. Brána Veselá s původním opevněním
a Brána Dřevěná, bývalá Běhounská, vedly před augustiniánský klášter.
Roku 1784 byla Dřevěná brána úředně zrušena. Dnešní historické centrum
mělo necelých 40 kilometrů čtverečních. Městem bylo možno projít za asi
10 minut rychlé chůze, celé město mohl zvídavý poutník obejít zhruba za
hodinu.12 V předchozích řádcích jsme poněkud nadsadili počet obyvatel
našeho města v době Mozartova příchodu, brali jsme však v úvahu, že do
capitum Moraviae, Brunna dictum, přijíždí za prací mnoho lidí z okolních
lokalit. Obyvatelé města byli většinou chudí nebo náleželi k tzv. středním
11
12

B a u e r , František: Brno. Telč 1892, s. 75–77.
Nově viz E r h a r t o v á , Olga: Mozart a Brno. Brno 2005, s. 32 nn.
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vrstvám. Bylo tu kolem dvou set příslušníků aristokracie a asi 150 duchovních. V kulturním ohledu bylo Brno dosti konzervativní. Zájmy Prahy mu
byly cizí, orientovalo se na Vídeň. Osvícenské postoje sem pronikaly až
v osmdesátých letech 18. století, stejně jako svobodozednářská orientace. Brno žilo takříkajíc ve stínu Vídně. Divadlo mělo dobré návštěvy, ale
v dramaturgii převažovalo, obrazně řečeno, „lehčí zboží“. Jan Trojan13 nás
nedávno seznámil s problematikou divadla na dnešním Zelném trhu –
Reduty –, tedy bývalé Taverny. Dovídáme se, že tu zakotvila italská opera.
Pražský operní podnikatel Angelo Mingotti provozoval v Brně od podzimu
1732 opery s burleskními intermezzy, a jak můžeme vyčíst z dochovaných
libret, uplatňovali se u nás v Brně italští operní skladatelé Eustachio Bambini, Baldassare Galuppi, Nicola Porpora, Domenico Sarri, Giuseppe Maria
Orlandini a Antonio Vivaldi. O karnevalu 1734 zazněla Bambiniho opera
Potrestaná ničemnost (La pravità castigata). Šlo o operu seria (vážnou),
v jejíž inscenaci ožila jevištní mašinérie. Angelo Mingotti však odešel se
svou trupou z brněnského divadelního prostředí již po skončení zimní
sezóny 1735–1736. Ve městě pak soupeřily čtyři divadelní společnosti,
do roku 1741 se několikrát objevuje impresário Filippo Neri del Fantasia.
Operní podnikatelé se v Brně rychle střídají. Alessandro Manfredi požádá
na podzim 1737 o povolení provozovat opery pro vznešenou společnost
na dobu tří měsíců. Od roku 1741 nemáme o zdejším operním provozu
zpráv. Impresário Nicolo Petrioli přišel 1749 s italskou operou, komedií
a pantomimou, dvě léta poté nabízí salcburský Francesco Ferrari italské
komedie, opery a intermezza. Mají dobrý ohlas. Impresário Johann Franz
Crosa měl roku 1755 stagionu vysoké úrovně, úspěchy sklízel i Biaggio
Barzanti se svou operní skupinou (o Velikonocích 1757). Bellino Vigna
si dokonce do Brna pozval i zpěváky z Benátek (1761–1762). Objevuje
se známý pražský impresário Pasquale Bondini, jenž vystoupil jako pěvec.
My Brňané litujeme, že se u nás v Brně neobjevili vynikající impresáriové
tak jako v Praze (Giovanni Battista Locatelli, Giuseppe Bustelli, zmíněný Pasquale Bondini nebo Domenico Guardasoni); přece však již před
Mozartovým příchodem uvedl v Brně impresário Giuseppe Franceschini
(v letech 1759, 1760 a 1762) opery a komedie Carla Goldoniho. Italské
opeře tehdy konkurovala francouzská pantomima nebo tanečníci a herci
němečtí. O Velikonocích 1763 vstupuje do Taverny Pražan Johann Joseph
Brunian. Pobude u nás krátce, obrátí svůj zájem ke Štýrskému Hradci
(Graz), ale prosluje jako pěstitel singspielu. Nejpozoruhodnějším jeho
titulem je tehdy Nový kulhavý ďábel (Der neue krumme Teufel) od mladého
Josepha Haydna (1732–1809), ale skladatelova hudba se – žel – nedochovala. Orientace k singspielu je dána mj. tím, že Marie Terezie zrušila
13
T r o j a n , Jan: Divadlo na Zelném trhu. Opera a zpěvohra. In: Reduta. Divadlo na
Horním náměstí. Ed. Eugenie Dufková. Brno 2005, s. 41–76.
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(1741) italskou operu ve Vídni a přiklonila se k francouzské komedii,
k francouzskému baletu, ale i k německé komedii a singspielu. Brno se podrobilo tereziánskému rozhodnutí. Němčina vytlačuje italštinu. Italské (ale
i francouzské) opery se uvádějí v německých překladech a zpracováních.
Mluvené dialogy oper nahradí zpívanou formu recitativů, a tak se vlastně
každá opera stává (německým) singspielem. Hrávalo se i v jiných sálech,
například ve stavovské jízdárně poblíže Brněnské brány nebo v Salmově
domě na Dominikánském náměstí; ale první divadelní budovou se stala
obecní Taverna na Zelném trhu.14
Koncertní život v době Mozartova příchodu pokulhával za Prahou.
V Brně kvetl takřka bez výjimek v domech šlechty. Koncertní vystoupení
nazývala se tehdy akademiemi.15 Jejich pořady měly směsový charakter.
Na programu se například objevila operní sinfonia, stála vedle úryvků ze
symfonie toho nebo onoho autora, vedle komorních děl nebo efektních
produkcí oslnivých nástrojových virtuózů nebo vokálních kreací pěvců.
Jen mizivě málo vystoupení mělo ráz veřejné produkce. Stalo se tak tehdy,
když akademie byly pořádány v brněnském divadle; k tomu pravidelně
docházelo až od roku 1787, kdy na místo zdejšího divadelního kapelníka
nastoupil Gottfried (Bohumír) Rieger (1764–1855), který vnitřně hořel
i pro myšlenku pravidelného pořádání veřejných koncertů.16 Hudba ovšem
zaznívala i v chrámech.
Dohodl-li se 25. října 1767 moravský zemský hejtman, hrabě František
Antonín Schrattenbach, s Leopoldem Mozartem, že bude v Brně uspořádán
veřejný koncert Wolfganga a jeho sestry Marie Anny, šlo tedy vlastně o zcela
mimořádnou událost. Pro uskutečnění společného vystoupení Mozartových
dětí byla vybrána Taverna, tedy zdejší divadlo.
Příjezd Mozartovy rodiny do Brna před Vánocemi 1767 (viz výše)
byl tedy spojen s myšlenkou veřejného koncertu, Mozartovi se ubytují
před Štědrým dnem v paláci hraběte Schrattenbacha. Zdrží se do 9. ledna
1768, kdy odjedou zpět do Vídně. Obě děti, „Wolfík“ a „Nannerl“, vystoupí v Redutě, tedy v tehdejší Taverně, ve středu dne 30. prosince 1767.
K dispozici mají křídlo, tedy nástroj, jenž je předchůdcem modernějšího
klavíru (Forte-Piano, Piano-Forte). Bohumír Štědroň17 zjistil, že Wolfganga
doprovázela kapela věžních a městských hudebníků, řízená Johannem
Abrahamem Fischerem.
Městští a věžní trubači se v Brně uplatňovali zřejmě již od 16. století.
Jejich „praotcem“ je věžný, jenž byl pověřován úkolem troubit na věži
14
Tamtéž.
15
Obecně viz P e č m a n , Rudolf: Hudební salón. Brno 1995.
16
O Riegerovi srov. V e t t e r l , Karel: Bohumír Rieger a jeho doba. ČMM 53, 1929,
s. 45–86, 435–500.
17
Š t ě d r o ň , Bohumír: Die Landschafts-Trompeter und -Tympanisten im Alten Brünn.
(Zur Entwicklungsgeschichte einer unbekannten Musikgesellschaft im 17 . und 18. Jahrhundert). Die Musikforschung 21, 1968, s. 438–458.
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zdejší radnice nebo farního kostela. Svými signály ohlašoval čas (troubil
„hodiny“) a o význačných svátcích dmychal do nástroje při interpretaci
krátkých skladeb v úpravě pro svůj dechový instrument. Od začátku 18.
věku působil v Brně celý sbor trubačů organizovaný cechovně, tedy stavovsky, který byl doplněn i tympanistou (hráčem na kotly). Vzorem tu
byla patrně Vídeň. Onen brněnský dechový a tympánový soubor sestával
z pěti hudebníků. Měli i reprezentační úkoly například při zasedáních
Zemského sněmu, hrávali při oslavných bohoslužbách v chrámu, doprovázeli svou hudbou i figurální mše nebo jiné náboženské slavnosti. Hráli
například při „korunovaci“ obrazu Panny Marie v chrámu svatého Tomáše
a u příležitosti oslav 100. výročí osvobození Brna od švédského obléhání
hráli i mariánskou kantátu Josepha Umstatta (1736). Roku 1785 byl sbor
cechovních trubačů rozpuštěn v rámci reforem Josefa II. Úkoly bývalého
stavovského žesťového sdružení převzali městští věžní trubači. Ukládalo
se jim, aby také pečovali o hudbu na kůru farního kostela svatého Jakuba,
ale také v městském divadle. Jejich předposledním uměleckým vedoucím
byl výše jmenovaný Johann Abraham Fischer (zemřel 1802), který svými
„tovaryši“ obsazoval skupinu žesťových hudebních nástrojů v orchestru
brněnského divadla. Chystal se (koncem 1767) doprovázet v Taverně
mladého Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho sbor měl tehdy deset členů.
Nedopátráme se již, zda při vystoupení hráli pouze Fischerovi hudebníci,
nebo zda byli početně rozšířeni i o instrumentalisty účinkující na nástroje
smyčcové (třebas například o hráče divadelního orchestru).
Slavnostní okamžik nastal. V Taverně na dnešním Zelném trhu 4
zasedlo vznešené obecenstvo, aby den před silvestrem 1767 vyslechlo
hru nadaných dětí, z nichž Wolfgang byl dítětem zázračným, jež mělo
za sebou již i mnohou kompoziční zkušenost. Produkce se jako vnímatel
zúčastnil také augustiniánský probošt Aurelius Augustinus, který plně
uznal například mistrovství mladičkého Mozarta, ale ohradil se proti hře
brněnských hudebníků.18 „30. večer [píše probošt] přemluven Jeho Excelencí
panem zemským hejtmanem, byl jsem přítomen koncertu v obecním domě řečeném Taverna, na němž se k obdivu všech producírovali jedenáctiletý hoch ze
Salcburku se svou patnáctiletou sestrou na křídle, přičemž ji i jeho doprovázeli
(accompagner) další brněnští hudebníci na rozličné nástroje. On však nemohl
snést trumpety, neboť nebyly s to zahrát čistě unisono.“ 19 Latinský originál
zní: „30, feria 4, vesperi, persuasus ab Excellmo domino capitaneo provinciae,
18
Viz Annalium Sternbergiensis canonicarum Lateranensium S. Augustini [...], Liber XI. Uloženo v Archivu města Brna. Příslušnou pasáž uvedla šifra F ve svém článku Jedenáctiletý Mozart
na Moravě. Hudební rozhledy 10, 1957, s. 995. Paleografický přepis latinského textu provedl
a do češtiny jej přeložil Zdeněk Kristen. V 90. letech minulého století uvádí Augustinův zápis
také T r o j a n , Jan: O Mozartovi na čtyřech řádcích. Nově přejímá E r h a r t o v á ,
Olga: Mozart a Brno, s. 24. Ve svých studiích na téma Mozart a Brno jsem čerpal z překladu
Kristenova i ovšem z latinského originálu.
19
E r h a r t o v á , Olga: Mozart a Brno, s. 24.
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in domo civitatis, Taverne dicta, concertationi musicae interfui, in qua puer
Salisburgensis XI annorum et soror sua XV annorum in al, aliis Brunensibus
diverso instrumentorum genere illum et illam associantibus (: accompagner :)
ad omnium admiratorem produxit; qui tamen tubas ex eo, quod tonum ex integro
univocum dare nequeant, pati non potuit.“

Negativní kritika úrovně brněnských hudebníků z pera augustiniánského probošta Aurelia Augustina („… quod tonum ex integro univocum
dare nequeant, pati non potuit“) kontrastuje s žádostí kapelníka, „principála“
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Fischera, adresovanou brněnskému magistrátu (z roku 1768),20 v níž brněnský dirigent uvádí, že otec Leopold Mozart byl se zdejším orchestrem
plně spokojen a málem ani nemohl uvěřit, že jeho – Fischerovi – chasníci uměli již na první zkoušce tak dobře doprovázet: „Kapellmeister von
Salzburg Herr Mozart wäre mit hiesigem Orchester vollkommen zufrieden und
[dass er] nicht geglaubt hätte, dass meine Gesellen bei der ersten Probe so gut
accompagniren würden.“ Marně však Fischer žádal magistrát o zlepšení
finančních podmínek...
Jak se nyní vyrovnat s rozdílným hodnocením, tedy s kritikou Augustina Aurelia na straně jedné a s úsudkem (možná že údajným) z úst
Mozartova otce na straně druhé?
Osobně věřím spíše Aureliovi než Leopoldu Mozartovi. O Wolfgangovu otci je totiž známo, že rád „vylepšoval“ skutečnosti, které se seběhly
kolem Wolfganga. Tak například při jeho zkoušce k získání titulu accademico filarmonico v Bologni, o níž jsme se zmiňovali výše, byl Wolfgangův
konkurzní úkol posouzen jako „dostatečný“ („sufficiente“). Čtrnáctiletý
Wolfgang měl volně kontrapunkticky vést doprovodné hlasy nad basovým cantem firmem převzatým z římského antifonáře: Cibavit eos in adipe.
Prokázal neznalosti kontrapunktu, laskavý Padre Martini si vzal jeho úkol
domů a všechny chyby inkoustem opravil, ovšem potají. Přišel na to po
letech muzikolog Alfred (bratranec fyzika Alberta Einsteina), tedy hudební
lexikograf a znalec Mozarta Einstein.21 Když bádal v Bologni během příprav
své mozartovské monografie, zjistil, že rukopis Mozartův na jeho konkurzním úkolu zůstal temný, zatímco opravy, považované dotud za Mozartovy,
zcela vybledly. Inu vždyť je psal Padre Martini odlišným inkoustem! Sám
jsem měl možnost kladně ověřit Einsteinovo zhodnocení uvedené památky, neboť jsem ji měl v ruce při studiu v knihovně boloňské konzervatoře
(1974).22 Mozartův tatínek byl však s průběhem zkoušky nadmíru spokojen.
Zapsal si:23 „Wolfgang se musel dostavit 9. října odpoledne ve čtyři hodiny do
20
Poprvé cituje Š t ě d r o ň , Bohumír: Mozart und Mähren. Letmo, novinářsky,
zmínil se Štědroň o problému již v Mozart a Morava. Lidové noviny 7. 12. 1941.
21
Srov. E i n s t e i n , Alfred: Mozartův kontrapunkt. Český překlad v Hudebních
rozhledech 23, 1970, č. 4, s. 176–181.
22
P e č m a n , Rudolf: Musica antiqua aurea. Brno 1985, s. 39 nn. Vše ověřeno během
studijního pobytu v Itálii 1973–1974. Srov. též G a s p a r i , Gaetano – T o r c h i ,
Luigi: Catalogo cella Biblioteca di Liceo Musicale in Bologna. Vol. III. Pratica. Bologna 1893.
Mozart je uveden jako „cavaliere“ v Seznamu akademiků boloňské akademie, a to pod číslem
23. Viz též L i c h t e n t h a l , Peter: Mozart e le sue creazioni. Milano, s. 14 nn. Vydáno r.
1842. O Mozartově zkoušce k udělení titulu akademika boloňské akademie a o jeho vztazích
k Josefu Myslivečkovi viz zevrubně P e č m a n , Rudolf: Josef Mysliveček. Praha 1981, s.
133–143. J. Mysliveček si podal žádost o připuštění k téže zkoušce 15. května 1771. Skládal
ji týž den.
23
Srov. S c h i e d e r m a i r , Ludwig (ed.): Die Briefe W. A. Mozarts und seiner
Familie. Erste kritische Gesamtausgabe. Bd. III. Leipzig 1914, s. 76 nn. Citujeme podle
A b e r t , Hermann: W. A. Mozart I. 7. vydání. Leipzig 1953, s. 160. Český informativní
překlad viz P e č m a n , Rudolf: Josef Mysliveček, s. 146.
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sálu akademie. Zde mu předal ředitel akademie [Princeps accademiae] a dva
komisaři [Censores] – všichni jsou starými kapelníky – jednu z antifon ze
starého antifonáře, a to v přítomnosti všech členů [roz. zkušební komise, pozn.
R. P.]; poté ho odvedl pedel a zamkl dveře. Musel ji zkomponovat ve čtyřhlasu.
Jakmile skladbu dokončil, zkoumali ji všichni cenzoři, kapelníci a skladatelé
a poté rozhodovali losem, což se dělo pomocí bílých a černých kuliček. Protože
byly všechny kuličky bílé, zavolali ho – a všichni tleskali při jeho vstupu rukama i přáli mu mnoho zdaru poté, co mu princeps akademie tlumočil rozhodnutí
jménem Společnosti, [syn] děkoval a pak vše skončilo. [...] Já jsem byl mezitím
pod zámkem na druhé straně sálu, v knihovně akademie. Všichni se podivovali,
že to měl tak rychle hotovo, protože někteří strávili nad třemi řádky antifony tři
hodiny. Je ovšem třeba vědět, že to není nic lehkého, neboť tento způsob skladby
vylučuje mnohé, co nesmí být dodatečně doplněno. […] Měl to hotovo za půl
hodiny.“ („Wolfgang musste den 9. Oktober Nachmittags um vier Uhr auf dem
akademischen Saal erscheinen. Allda gab ihm der Princeps accademiae und die
zwei Censores (die alle alte Kapellmeister sind) in Gegenwart aller Mitglieder
eine Antiphona aus einem Antiphonario vor, die er in einem Nebenzimmer,
wohin ihn der Pedellus führte und die Thüre zuschloss, vierstimmig setzen musste.
Nachdem er solche fertig hatte, wurde solche von den Censoribus und allen Kapellmeistern und Compositoribus untersucht und alsdann darüber votirt, welches
durch weisse und schwarze Kugeln geschieht. Da nun alle Kugeln weiss waren,
so wurde er gerufen, und alle klatschten bey seinem Eintritte mit den Händen
und wünschten ihm Glück, nachdem ihm vorher der Princeps der accademiae im
Namen der Gesellschaft die Aufnahme angekündigt hatte. Er bedankte sich und
dann war es vorbey. ... ich war unterdessen auf einer anderen Seite des Saals in
der akademischen Bibliothek eingesperrt. Alle verwunderten sich, dass er es so
geschwind fertig hatte, da Manche drei Stunden mit einer Antiphona von drei
Zeilen zugebracht haben. NB. Du musst aber wissen, dass es nichts Leichtes ist,
indem diese Art der Composition viele Sachen ausschliesst, die man nicht darinne
machen darf und das man ihm vorhero gesagt hat. Er hatte es in einer starken
halben Stunde fertig.“) Leopold Mozart tedy vše zřejmě přikrášloval, když
psal ženě o Wolfgangových úspěších...
Tato, jakkoliv anekdoticky vyznívající historie vztahující se k udělení titulu accademico filarmonico, nás zřejmě opravňuje k tomu, abychom
zpochybnili Leopoldův výrok o Fischerových chasnících, pokud jej vůbec
byl vyřkl.
Mladý Mozart účinkoval se sestrou v brněnské Taverně. Přišel v době,
kdy tu hlavně kralovala opera. Předtím účinkovala v Jízdárně, tedy in Bruna, nel novo Teatro alla Cavalleriza, jak čteme v zápise Mingottiho. Stavba
Malé taverny na Zelném trhu byla zahájena někdy po Velikonocích 1733,
nejpozději však v létě téhož roku. A již na podzim zahájilo Teatro novissimo
della Taverna svou uměleckou činnost. Sloužilo léta i nedivadelním, tedy
také koncertním, účelům. V městských knihách účetní povahy označovali
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Tavernu jako Opera-Haus, Opernhaus, Spielhaus nebo Comedienhaus (název
Reduta tu neobjevíme). V sále divadla se konaly i plesy. Taverna sloužila
dobře naší brněnské kultuře přes 50 let, náhle však 14. ledna 1785 vyhořela.
Došlo k novému postavení divadla, 30. listopadu byl opět zahájen provoz.
Ale 16. ledna 1786 vypukl druhý požár; Mozartovi však přicházeli do Brna,
kdy ještě nikomu nenapadlo, že Taverna lehne popelem za necelých 18 let.
Dům na nynějším Zelném trhu (zvaném ve 13. a 14. století forum Superius
/Horní náměstí/, pak Krautmarkt /Zelný trh/, ale i Kaiser-Wilhelm-Platz /
Náměstí císaře Viléma/ a za totality označovaném jako náměstí 25. února)
má pestrou historii. Po přejití vichřic hněvu, v červnu 2002, byla zahájena
nová stavební rekonstrukce budovy. Přestavba si vyžádala 360 000 000
Kč. Divadlo na Zelném trhu č. 4, nedaleko mistrovského díla Johanna
Bernharda z Erlachu, Sousoší Parnasu, slouží v novém hávu opět umění.
Otevřeno bylo slavnostně dne 1. října 2005.
Mozartova návštěva Brna a jeho účinkování v bývalé Taverně není jen
historickým připomenutím. Představuje hvězdnou hodinu města. „Udá-li
se taková hvězdná chvíle, pak rozhodne na desetiletí a na staletí. Tak jako elektřina celého ovzduší na hrot hromosvodu soustředí se nezměrná hojnost událostí
do jednoho jediného uzoučkého časového úseku. Co jindy pohodlně odplývá za
sebou a vedle sebe, stlačí se do jediného okamžiku, který všechno určí a rozhodne
všechno.“24 – Inu, hvězdná hodina lidstva. Ona Sternenstunde der Menschheit
nastala, když se jedenáctiletý Mozart setkal poprvé se svými obdivovateli
v českých zemích. Bylo to roku 1767 ve staroslavném městě Brně. Krátce
předtím se mu obdivovala i Olomouc.25
Mozart und Mähren
Erste Kontakte des Genies mit den böhmischen Ländern
Der elfjährige W. A. Mozart besuchte Brünn und Olmütz im Jahre 1767. Wolfgang
und seine Schwester Maria Anna (Marianne, „Nannerl“) und deren Eltern nahmen im Herbst
an den Hochzeitsfeiern der Erzherzogin Maria Josepha und des Ferdinand IV., König von
Neapel, teil. In Wien verbreitete sich aber die Blatterepidemie (vor ihrer Hochzeit starb die
Erzherzogin Maria Josepha). Die Epidemie betraf beide Kinder, Wolfgang und Nannerl. Die
Gefahr war beträchtlich.
Am 23. Oktober 1767 floh die Familie Mozart aus dem verseuchten Wien. Sie fuhr über
Brünn und erreichte die Tore von Olmütz am Montag, den 26. Oktober. Es begrüsste sie Graf
Leopold Anton Podstatzky (Podstatský), Dekan des Olmützer Domkapitels. Wolfgang und
Marianne wurden von den Blattern befallen, der Jüngling ärger. Während der Erkrankung
wurde beiden jägliche ärztliche Hilfe (Doktor Joseph Wollf) zuteil. Der junge Komponist
schrieb für Wolffs Tochter Nepomucena eine Arie und während seiner Krankheit arbeitete
er an der Symphonie F-Dur, KV 43, die auch als „Olmützer“ bezeichnet wird.
24
Z w e i g , Stefan: Sternenstunden der Menschheit. Podle českého vydání Hvězdné
hodiny lidstva ve Votobii, Olomouc 1993, s. 3.
25
Faktografické údaje o dnešní Redutě jsme čerpali ze sborníku Eugenie Dufkové uvedeného v pozn. č. 13.
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In Olmütz weilte die Familie Mozart vom 26. Oktober bis 23. Dezember 1767. Am
erwähnten Dezembertag verliessen Vater Leopold, seine Gattin und beide Kinder die Stadt
Olmütz. Sie fuhren nach Brünn (Unterkunft im Schrattenbach-Palais, Krapfengasse, Kobližná
ulice Nr. 4), von wo aus sie am 9. Januar 1768 gemeinsam nach Wien zurückkehrten. Nach
der Ankunft (23. Dezember) traten Wolfgang und Nannerl am 30. Dezember in ihrem Konzert
(Taverne, heute Redouten-Theater) auf. Die jungen Interpreten begleitete das Ensemble der
Turm- und Stadt-Trompeter (Dirigent: Johann Abraham Fischer).
Mozarts „mährische Kontakte“ mit Olmütz und Brünn tragen zu einigen Details in
seiner Biographie bei.
Deutsch vom Verfasser
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Milan Hlavačka
O konfidentství Františeka Prúdka*

Úvodem
Během studia ve vídeňských archivech v letech 2002 až 2005 jsem
měl možnost seznámit se s fondem Informationsbüro des Aussenministeriums, kde se ve složce s názvem „Wallfahrt der Slawen nach Russland
1867“1 nachází úplná svodka všech akt, důvěrných zpráv a novinových
článků, které rakouská policie sesbírala v době od konce března do začátku července 1867 na účastníky tzv. „Poutě Slovanů na Rus“, která je
v české historiografii hodnocena jako největší společná kulturně politická
akce nejen Slovanů z habsburské monarchie v konstituční době. Tento
pramen skutečně poskytuje „obraz dokonalé techniky, s jakou si dovedla vláda
zjednati informace o vnitřních snahách politických“, jak už kdysi konstatoval
Jan Opočenský v předmluvě ke Kazbundově monografii věnované tomuto
tématu z hlediska rakouské zahraniční politiky.2 Mně dal tento pramen
možnost věrohodně prokázat, že slovanská výprava na Rus se neobešla
bez konfidentského sledování nejen zvenčí, jak už bylo dříve známo, ale
i zevnitř samotné početné delegace.3
Tak jako dnes, i tehdy těžila tajná policie své informace ze zdrojů
otevřených a ze zdrojů důvěrných. Za otevřené zdroje lze v tomto případě
považovat především český, ruský a jiný zahraniční tisk a také následnou
knižní produkci. Mezi důvěrné zdroje patřily zprávy z petrohradského vyslanectví a relace konfidentů.Ve sledovaném archivním spisu, který většinou
také u každé důvěrné informace odkazuje na pramen, vystupují jmenovitě
tři konfidenti, kteří monitorovali nejen pražské, ale i rakouské a českoči dokonce slovansko- liberální prostředí. Dnes je již zřejmé, že jeden
konfident s krycím jménem Werny, tedy Věrný se nacházel přímo uvnitř
*
Tato studie vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MŠMT č. MSM0021620827
„České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“.
1
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond Informationsbüro des Aussenministeriums (dále
jen IBAM), 4, 1868, složka 366 s názvem „Wallfahrt der Slawen nach Russland 1867“. Za
upozornění na tento fond děkuji PhDr. Luboši Velkovi, Ph.D.
2
K a z b u n d a , Karel: Pouť Čechů do Moskvy 1867 a rakouská diplomacie. Praha
1924, s. 6.
3
H l a v a č k a , Milan: Ještě jednou pouť Slovanů do Ruska v roce 1867. In: Slovanství
a česká kultura 19. století. Sborník příspěvků z 25. plzeňského sympozia. Praha 2006, s. 38–55.

Časopis Matice moravské 125/2006
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výpravy. Konfidenti, kteří o výpravě na Rus zprostředkovaně informovali
pražskou policii, se jmenovali Roman a Michel. Díky Karlu Kazbundovi
a posléze i Jaroslavu Puršovi známe celé pozadí Romanovy, tedy Sabinovy
donašečské činnosti a s ním spojenou nešťastnou roli významného účastníka výpravy, jednoho z mála poutníků, který byl, snad vedle profesora
pražské techniky Josefa Koláře, schopen aktivně komunikovat v ruštině,
totiž Emanuela Vávry.4 Právě jeho dopisy či pasáže z těchto dopisů jsou
ve vídeňských aktech také velice důkladně probírány a analyzovány. Doplňovány jsou zmíněným Michelem, jehož totožnost prozatím neznám
a který také jako Roman působil v Praze v českém táboře a dodával podřadné či spíše doplňující zprávy. Agent Věrný, který se stane vzápětí naším
smutným hrdinou, byl pro policii zřejmě v této záležitosti nejcennějším
a nejschopnějším informátorem. Navíc, na rozdíl od Romana, nebyl nikdy
současníkům prozrazen. Bohužel u tohoto agenta zmíněný policejní spis
nikdy neodkazuje na jeho původní hlášení (je možno předpokládat, že
jeho spolupráce s policií zřejmě probíhala pouze nepsanou formou), takže
jeho činnost nebyla nikdy popsána a jeho pravá identita zůstávala neznámou. Z Kazbundova výše citovaného spisu víme, že pražské a i vídeňské
policejní ředitelství sdílelo společnou ambici nasadit přímo do výpravy
Slovanů svého člověka, „neboť vyslání důvěrníka odtud do Moskvy, což by
bylo jakkoliv nákladnější, jistě spolehlivější, poněvadž konfident by byl odkázán toliko na svou instrukci a pouhým pozorovatelem v zájmu vysoké vlády“.
Karel Kazbunda plné jméno tohoto agenta neuvádí, ale v příloze citované
monografie otiskuje dopis zástupce vídeňského policejního ředitele Paula
Schäfera z 5. května 1867 dvornímu radovi a pražskému policejnímu řediteli
rytíři Adolfu Straubovi, kde se praví že, „s návrhem podaným ve Vaší zprávě
z 3. t. m. č. 49 g. P., omezit se, pokud se týče střežení událostí při národopisné
výstavě v Moskvě, na nepřímou cestu prostřednictvím konfidenta Romana, jsem
tím spíše srozuměn, poněvadž pro bezprostřední pozorování řečených událostí
bylo učiněno jiné opatření pomocí osobnosti, stojící v důvěrných stycích s vládou.“5 Jaroslav Purš, který byl před svými vídeňskými objevy instruován
právě Karlem Kazbundou, tohoto agenta jmenuje, ale nezabývá se jím.
„Osobností, stojící v důvěrných stycích s vládou“, byl tedy míněn přímý
účastník výpravy, vedený ve vídeňském policejním seznamu poutníků pod
číslem 25, brněnský „Produktenhändler“, tedy obchodník se zemědělskými produkty, avšak podle Jiřího Radimského úředník desk zemských,
Franz Prudek, tedy František Prúdek.6 Ten byl vyslán nikoliv brněnským
policejním ředitelem Le Monnierem, ale přímo vídeňskou centrálou do
Petrohradu a Moskvy. Na cestu obdržel po několikeré instruktáži ve Vídni
4
P u r š , Jaroslav: K případu Karla Sabiny. Rozpravy ČSAV, Řada společenských věd,
ročník 69, sešit 8. Praha 1959.
5
K a z b u n d a , K.: Pouť Čechů do Moskvy, s. 98–99.
6
R a d i m s k ý , Jiří: Morava a pouť do Moskvy r. 1867. ČMM 67, 1947, s. 341–358.
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šest set zlatých. Během pobytu v Petrohradě a v Moskvě o něm, tak jako
o drtivé většině dalších účastníků, v těchto vídeňských archiváliích vůbec
nic nezjistíme a zřejmě i samotná policie, alespoň podle Karla Kazbundy
a také Jaroslava Purše, který ovšem jen parafrázuje Kazbundu, od něho
taktéž nic za oněch 600 zlatých neobdržela. Podle Karla Kazbundy prý po
svém návratu z Ruska „neučinil ani nejmenšího udání a nereagoval naprosto
ani na pohrůžky policie, jež byla nucena dalšího nátlaku zanechati, aby nebyla
kompromitována“.7 Z rozboru výše citovaného vídeňského fondu, který
jsem provedl pro potřeby plzeňské konference o úloze slovanství v české
politické kultuře, však vyplynulo, že rakouská policie od Františka Prúdka
obdržela sice méně než očekávala, ale Prúdkova mise do Ruska pro ni
určitě nezůstala bez užitku.
Osoba Františka Prúdka v moravské historiografii8
Kdo byl vlastně onen policií vyslaný brněnský účastník výpravy na
Rus? Podle údajů Miloslava Hýska, které shromáždil v díle Literární Morava v letech 1849–1885, se narodil v Rakvicích 22. března 1821, studoval
filosofii, účastnil se za revoluce slovenských bojů proti Maďarům, byl zajat
a odsouzen k smrti. Prchnul prý z Uher do Brna, kde se stal úředníkem
při zemských deskách, kde například pořizoval opisy k Demuthovu vydání
Knihy Tovačovské z roku 1858. Od roku 1861 byl opět politicky činný
a organizoval svatojánské poutnické vlaky do Prahy. Roku 1867 se účastnil
pouti do Ruska, kde poté zůstal dva roky. Po návratu byl prý zaměstnancem
banky „Slavie“. Zemřel v Prostějově v ústraní a zapomenut 11. ledna 1873.9
Podle téhož Miloslava Hýska byl František Vlastimil Prúdek taktéž vydavatelem brněnského satirického časopisu Vosa,10 kolem něhož se sdružili
moravští mladočeši Michal B. Kříž, Vilém Foustka a František J. Kubíček.
Aktivně se účastnil událostí revolučního roku 1848, poté patřil k liberálnímu křídlu Moravské národní jednoty a jeho činnost způsobila odchod
moravských kněží ze spolku a jeho pád. Z této doby je znám zejména ostrou
kritikou moravského kléru a Dědictví cyrilometodějského, kterému vytýkal,
že vydává jenom samé životopisy svatých.11 Od počátku obnovení politického života se účastnil národního hnutí a působil v národních spolcích,
zejména v brněnském čtenářském spolku. Vosa přestala vycházet v době
pruské okupace Brna a po odchodu Prusů bylo její vydávání pro finanční
7
Tamtéž, s. 78.
8
Za zjištění těchto informací děkuji PhDr. Pavlu Cibulkovi, CSc.
9
H ý s e k , Miloslav: Literární Morava v letech 1849–1885. Praha 1911, s. 28–29.
10
T ý ž : Brněnská Vosa. Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci 32,
1920, s. 6–13. Vosa vycházela od 15. února 1864.
11
V y c h o d i l , Pavel: František Sušil. Životopisný nástin. Brno 1898, s. 202.
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problémy definitivně zastaveno. Její redaktor Michal B. Kříž se prý snažil
list vší mocí udržet, dostal se proto do sporu s majitelem Františkem Prúdkem, avšak jeho snaha vyšla nadarmo a Vosa zanikla. V Moravské orlici číslo
190 ze srpna 1866 vyzval Kříž Prúdka, aby sdělil, kdy bude pokračováno
ve vydávání Vosy. Poněvadž tento neodpověděl, oznámil Kříž v Moravské
orlici číslo 196 z 1. září 1866, že podle smlouvy uzavřené dříve mezi ním
a Prúdkem, se má Vosa vrátit do vlastnictví původního vydavatele, tj. Kříže,
kdyby ji Prúdek nechtěl dále vydávat. Současně sdělil, že počínaje zářím
začne Vosa opět jeho nákladem vycházet. K tomu však nedošlo. Dne 7.
prosince 1866 proto oznámil Kříž v Moravské orlici, že místo Vosy budou
vycházet Veselé listy a současně žádal předplatitele Vosy, aby mu sdělili své
adresy, poněvadž prý od Prúdka nemohl žádným způsobem seznam jejích
abonentů dostat.12
Policejní zprávy jej prý označují za hlavního zakladatele Besedy brněnské a za jednoho z nejhorlivějších agitátorů pro české národní zájmy
mezi venkovským obyvatelstvem Moravy, k čemuž využíval zejména svých
obchodních cest.13 V roce 1863 byl spolu s ostatními „mladými“ hlavním
organizátorem brněnských cyrilometodějských oslav.14
Jan Janák zjistil, že v únoru 1865 oznámil František Prúdek úřadům,
že on a několik brněnských měšťanů se spojili s majitelem národní knihtiskárny Vilémem Foustkou, zápasícím tehdy s těžko překonatelnými finančními problémy a s nedůvěrou vedení moravské národní strany, a založili
Akciovou společnost slovanské národní knihtiskárny v Brně. Foustkovy
materiální problémy se však prý tímto způsobem nepodařilo vyřešit.15
Podle archivních materiálů Moravského zemského archivu, které použil Jan Janák, učinil František Prúdek počátkem roku 1866 jeden z mnoha
pokusů založit v Brně dělnický spolek. Dne 2. února 1866 sdělil policejnímu
ředitelství, že byl několika brněnskými dělníky požádán, aby jim udělal
přednášku o zahraničních živnostenských spolcích a o jejich zřizování.
Když Prúdek o těchto spolcích informoval, požádali jej, aby vypracoval
stanovy takového spolku a předložil je veřejné dělnické schůzi, která se
měla konat 11. února 1866. Tato schůze však nebyla úředně povolena.
František Prúdek proto prý vyvěsil na určenou místnost oznámení v českém
a německém jazyce, že shromáždění se nebude konat a že přípravný výbor
vypracuje stanovy všeobecného dělnického konzumního spolku a předloží
je dělnictvu ke schválení. Skupiny dělníků, které se dostavily na schůzi,
se pak v klidu rozešly.16 Dne 11. února 1866 je pak datováno oznámení,
12
Tamtéž, s. 119, pozn. 65 na s. 125.
13
Moravský zemský archiv (dále MZA), presidium místodržitelství, karton 1934, čj.
133/1863 Geh., zpráva policejního ředitele v Brně z 14. října 1863.
14
J a n á k , Jan: K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie.
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university C 9, 1962, s. 112.
15
Tamtéž, s. 116–117.
16
MZA, Policejní ředitelství, karton 179, pres. 102/1866.
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které podepsali František Prúdek, František Macháček a dalších dvacet
čtyři mužů, v němž se sděluje, že podepsaní se usnesli zřídit živnostenský
spolek, jehož účelem by mělo být zaopatřování a kupování dobrých a laciných potřeb pro živnostníky a také organizování drobného spoření. Porada
o stanovách měla proběhnout na veřejné dělnické schůzi, která se měla
konat 17. února. K této schůzi však nedošlo, neboť 16. února vzal Prúdek
své podání zpět s tím, že účastníci se budou o stanovách radit soukromě
a teprve později podají žádost o povolení veřejné schůze, popř. o schválení
stanov.17 Stanovy spolku byly pak pravděpodobně schváleny 28. ledna 1867.
Tento Živnostenský dělnický spolek prý však nenabyl většího významu.18
Podle Antonína Mezníka měl František Prúdek v roce 1867 kandidovat proti oficiálním kandidátům národní strany.19 Kde měl být Prúdek
kandidován, se ani Janu Janákovi nepodařilo zjistit.20 Volby z roku 1867
byly vlastně posledním nezdařeným pokusem o veřejné vystoupení mladočechů na Moravě.21 František Prúdek se na jaře 1867 účastnil pouti do
Moskvy, odkud se prý vrátil až po dvou letech. Po svém návratu z Ruska
v roce 1869 se uchýlil do ústraní v Prostějově, kde zemřel 11. ledna 1873
na souchotiny.22 Nového mladočeského ruchu na Moravě v roce 1872 se
již neúčastnil.23 Na Prúdkův charakter vrhá prý podle Jana Janáka špatné
světlo doposud náležitě neobjasněná otázka jeho údajného konfidentství.24
Osobnost, minulost a konfidentská činnost Františka Prúdka
podle policejních relací z roku 1867
Právě tato poslední věta z Janákovy citované studie se mi stala podnětem k tomu, abych se pokusil ve vídeňském fondu IBAM najít kromě výše
uvedené zprávy o pouti Slovanů na Rus další relevantní údaje především
k okolnostem Prúdkova naverbování brněnskou policií a k jeho případným dalším konfidentským aktivitám ve prospěch vídeňského ministerstva
zahraničí a policejního ministerstva.
Podle toho, co prozatím o Františkovi Prúdkovi bylo moravskými
historiky publikováno, by se mohlo zdát, že se jednalo zřejmě o dlouholetého elitního agenta rakouské policie, který kontroloval, popřípadě rozbíjel
17
MZA, PŘ, karton 179, pres. 115/1866.
18
J a n á k , J.: K předhistorii vzniku mladočeského směru, s. 118–119.
19
K a m e n í č e k , František: Paměti a listář Dr Aloise Pražáka II. Praha 1926, s. 53,
č. 34 dopis Antonína Mezníka Aloisi Pražákovi z 8. února 1867.
20
J a n á k , J.: K předhistorii vzniku mladočeského směru, s. 120.
21
Tamtéž, s. 121.
22
Občan z 19. ledna 1873.
23
J a n á k , J.: K předhistorii vzniku mladočeského směru, s. 121.
24
T a m t é ž , s. 123. (Jan Janák v poznámce podotýká: „Této otázky se nejnověji na
okraj dotýká J. Purš, K případu Karla Sabiny, Praha 1959, s. 138.“)

99

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

české dělnické a radikální národně liberální hnutí v Brně a na Moravě
vůbec a nakonec možná přenesl na popud policie svoji činnost do Ruska,
kde působil v letech 1867 až 1869. Já jsem se domníval po prostudování
výše zmíněného obsáhlého archivního materiálu, že jeho další činnost
po absolvování pouti na Rus v květnu a červnu 1867 je možno hodnotit
prozatím bez znalosti dalších materiálů „buď jako útěk před rakouskou policií
nebo jako pokračování jeho činnosti v zahraničí“.25
Odpověď na otázky, jak se vlastně František Prúdek ocitl v policejních osidlech, jaký charakter měla jeho konfidentská „práce“ v roce 1867
a proč asi posléze odešel do Ruska, nalezneme částečně opět ve vídeňském
fondu IBAM, tentokrát v kartonu číslo 397, kde je archivována veškerá
korespondence brněnského policejního ředitele, vládního rady Le Monniera, ohledně Františka Prúdka s vídeňskou centrálou z jara a léta 1867.26
Vyplývá z ní, že se František Prúdek sám nabídl spolupráci začátkem března
1867 prostřednictvím třetí osoby přímo brněnskému policejnímu řediteli
Le Monnierovi a dokonce tuto nabídku podpořil obsáhlejším politickým
memorandem, kde také specifikoval přesný okruh svého možného působení
pro účely rakouské tajné policie. Představoval si, jak zjistil po osobním
setkání s Františkem Prúdkem brněnský policejní ředitel, že by mohl být
vyslán do Bělehradu a zde pod „pod krytím“ obchodníka s vínem by se za
finanční podpory rakouské tajné policie na několik let usadil a pozoroval
by zdejší panslavistické kruhy, pronikl by do nich a postupně by tak mohl
ovlivňovat i zdejší veřejné mínění ve prospěch rakouské vlády, popřípadě
by fungoval jako provokatér při odhalování zdejšího politického smýšlení.
Vídeňská policejní centrála se chovala zpočátku k Prúdkově nabídce na
spolupráci chladně a v přípise vládnímu radovi Le Monnierovi dne 20. 3.
1867 do Brna sdělila, že ještě nenastal vhodný okamžik, aby bylo Prúdkovy nabídky využito. Jeho politická minulost se ji zdála krajně podezřelá
a podivná byla pro ni i ta okolnost, že se tak známý „český agitátor“ na
Moravě nabídl ke spolupráci iniciativně zcela sám. Brněnský policejní ředitel
měl Prúdka nadále sledovat a místo „všeobecných politických úvah“, tedy
podle Le Monniera pouhých „Raisonnements“, které byly obsaženy v jeho
memorandu, ho měl přimět spíše k dodávání „massgebender Thatsachen“,
tedy „směrodatných skutečností“ rozuměj z brněnského „českoslovanského“ prostředí a o jeho domnělých „panslavistických úmyslech“. Prúdkova
minulost a jeho charakter byly policií ale důkladně prověřeny a přitom bylo
zjištěno, že jeho dosavadní životní osudy by vydaly na dobrodružný román,
ve kterém nechybělo ani krátké působení v dobrovolnickém revolučním
25
H l a v a č k a , M.: Ještě jednou pouť Slovanů, s. 50
26
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond IBAM, 1867, karton 397, složky 1786, 3707/I a 3958.
V těchto složkách se nachází také nedatované Sabinovy udavačské dopisy zřejmě z roku 1859
na Josefa Václava Friče a Boženu Němcovou a jím, respektive Romanem podepsaná směnka
na 100 zlatých r. č.
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sboru, odsouzení k trestu smrti, následný útěk věznitelům, opětovné zajetí
a konečné osvobození.
Podle Le Monnierova „exposé“ ze 14. 3. 1867 se František Prúdek
narodil v Rakvicích v hustopečském okrese, byl katolického vyznání
a ženat. Kromě toho, že doposud prokázal výrazný „slovanský agitátorský
talent“, vystudoval před rokem 1848 v Brně filozofii a absolvoval jeden rok
práv ve Vídni. Mezi léty 1841 až 1848 působil ve Vídni jako vychovatel
a přitom se prý připravoval na kariéru gymnaziálního profesora. V dubnu
1848 přišel jako člen Národní gardy do Brna a na veřejných prostranstvích vedl „panslavistické a protifrankfurtské řeči“, které byly do té míry
tak provokativní, že ho prý německé obyvatelstvo Brna hodlalo veřejně
lynčovat. Po zásahu úřadů na ochranu jeho osoby odešel k slovenskému
dobrovolnickému sboru. V Holiči byl však brzy jako domnělý rakouský
agent chycen Maďary a po sedmitýdenní vazbě byl postaven v Senici před
revoluční soud a odsouzen k trestu smrti oběšením. Na zásah moravského
sněmu a brněnského „místodržitelství“ (sic) bylo od popravy „pod pohrůžkou reciprocity“ upuštěno, ale Prúdek zůstal nadále v Uhrách vězněn
a eskortován do Leopoldova, později do Pešti a odtud ještě před dobytím
tohoto města generálem Alfrédem Windischgrätzem do Szolnoku. Zde
se mu podařilo uniknout, ale brzy byl dopaden u Gödölö a eskortován
nejdříve do Komárna a později znovu do Pešti. Zde se dočkal po dobytí
města rakouskou armádou a ověření jeho identity konečně propuštění. Po
čtyřech měsících věznění se tak mohl navrátit do rodných Rakvic. V březnu
1849 odešel do Brna, kde v roce 1850 získal místo kancelisty u moravských
zemských desk, kde s přerušením v letech 1853 až 1855 pracoval až do
roku 1861. Poté se snažil uživit jako obchodník s vínem, což se mu příliš
nedařilo, a zapojit se opět do spolkového a politického života. Prekérní
materiální situace ho prý přivedla v březnu 1867 k rozhodnutí nabídnout
spolupráci brněnské policii.
V mezilidském styku byl František Prúdek vládním radou Le Monnierem charakterizován jako mlčenlivý a opatrný a také „bezúhonný“ člověk.
Co se týkalo jeho „státně politického chování“, byl prý „dobře dynasticky
smýšlející“. V politickém ohledu si Prúdek prý přál „mocné federalizované
Rakousko v Palackého duchu“, které mělo hledat svoji vnitřní sílu „v podpoře slovanských zájmů“. Dále byl šéfem brněnské policie František Prúdek
charakterizován jako „schopný a vášnivý propagandista českoslovanské
strany na Moravě“, ačkoliv prý nebyl nikdy zasvěcen „do nejtajnějších plánů
Riegrovy, Palackého a mladočeské strany“ a důvěry pražského centra nikdy
nepožíval. Protože byl ve styku se všemi českými propagandisty v Čechách
a na Moravě, byl prý také stoupencem „Coruny ceské“, rozuměj volného
spojení zemí Koruny české, kde by si Morava měla zachovat svoji autonomii.
Byl prý rovněž hlavním organizátorem slovanské národní cyrilometodějské
slavnosti v roce 1863. Měl dobré konexe do Srbska, které by mohly po-
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sloužit k analyzování mocenských a stranických poměrů v jihoslovanském
světě či popřípadě k sledování tamějších panslavistických snah toužících
po „spojení severních a jižních Slovanů“. Do jisté míry překvapujícím je
Le Monnierovo tvrzení z následného hlášení z 25. 3. 1867 do Vídně, že
finanční odměňování je pro Prúdka vedlejší záležitostí, neboť je zvyklý žít
přiměřeně a střídmě, a že jeho touhou je spíše si touto cestou vybudovat
„skromnou, ale jistou budoucnost“, kterou měla tvořit právě obchodnická
živnost v Bělehradě.
V odpovědi z 28. 3. 1867 na Le Monnierovo exposé ze 14. 3. 1867
a kratší zprávu z 25. 3. 1867 bylo z Vídně navrženo, aby místo Prúdkem
prosazovaného jihoslovanského poslání bylo využito jeho schopností –
ovšem po dalším přísném pověření jeho osoby přímo ve Vídni vedoucím
státně politického oddělení ministerským radou rytířem von Protmannem
– v daleko ožehavější a časově bližší misi do Petrohradu a Moskvy. Tak se
také stalo a František Prúdek odjel v noci z 29. na 30. 4. 1867 vlakem na
tajnou schůzku do Vídně, kde byl poprvé vytěžen a kde zřejmě pomáhal
při určování identity slovanských poutníků na Rus, jak vyplývá z poznámek
připisovaných k seznamu slovanských účastníků, a obdržel krycí jméno
Werny. V květnu, po další návštěvě Vídně, odcestoval společně s dalšími
čtyřmi Moravany Antonínem Koutským z Hradiska, Ignácem Fuchsem z Hulína, Janem Müllerem z Třebíče a Karlem Roháčkem z Kroměříže vlakem
do Ruska. O této slovanské výpravě do Petrohradu a Moskvy a chováním
jejich účastníků zřejmě žádnou písemnou zprávu nevypracoval, i když výše
citovaný obsáhlý policejní materiál o Pouti Slovanů na Rus se o informace
agenta Werneho také opírá. Jak už ale bylo výše uvedeno, tyto informace
se nacházejí v této obsáhlé policejní svodce bez odkazů na číslo a pramen
písemného zdroje.
Další policejní korespondence týkající se Františka Prúdka z léta 1867
lze pak analyzovat jen jako zoufalou a zřejmě i marnou snahu obdržet od
Františka Prúdka přece jen nějaké písemné hlášení o chování účastníků
moskevské výpravy. Vídeňská policie se pak už jen soustředila – tentokrát úspěšně – na to, aby donutila Františka Prúdka vyúčtovat cestu do
Ruska. Přitom se obávala, zda z jeho strany nedojde k přímému vyzrazení
důvěrných styků s ní, což brněnský policejní ředitel rezolutně popřel.
Není jistě bez zajímavosti, že vídeňská policie korespondovala v létě 1867
s Františkem Prúdkem pomocí běžného poštovního styku a své urgence
a výhružky zasílala na jeho domácí adresu v „Karpfengasse 34“ a své kontakty s ním halila do pláštíku novinářské práce pro vídeňskou redakci, pro
kterou opomněl přispěvatel Prúdek odevzdat slíbenou práci. V červenci
1867 se zřejmě podařilo konečně Prúdka donutit k obnovení kontaktu.
Svědčí o tom Prúdkovy vlastnoručně podepsané stvrzenky a vyúčtování
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cesty do Ruska, kde však podle policie chybělo doložit sumu ve výši přes
129 zlatých r. č.27
František Prúdek však zřejmě žádnou zprávu o účastnících slovanské
pouti do Ruska vídeňské policii ani do konce srpna 1867 nedodal a ani
zřejmě nikdy nedorovnal chybějící sumu, pro kterou neměl doklady.28 Za
jakých okolností se přesunul ještě v roce 1867 do Ruska, nelze z vídeňských
pramenů prozatím vyčíst. Lze se pouze zase jen domnívat, že se asi opravdu
jednalo spíše o útěk před rakouskou policií, než-li o pokračování tajného
poslání. František Prúdek zřejmě tehdy ani netušil, že 22. a 23. 8. 1867 bylo
27
Ve Vídni František Prúdek podepsal 15. 7. 1867 následující stvrzenky a provedl finanční
vyúčtování své dosavadní činnosti:
Bestätige hiermit den Empfang zu 261 fr. Ö. W. als Reiseentschädigung für die Reise nach Moskau.
Wien 15. 7. 1867 Werny
Bestätige hiermit den Empfang zu 150 fr. Ö. W., schreibe Ein Hundert fünfzig Gulden Ö. W. als
Honorar für die Monate Mai, Juni und Junli. Wien 15.7. 1867 Werny
Bestätige hiermit den Empfang zu 60 fr. Ö. W., schreibe sechzig Gulden Ö. W. als Reiseentschädigung
nach Wien für 2 Reisen im Monate Mai und Juli 1867.
A Conto erhalten 600 f
Monat Mai 50 f
Monat Juni 50 f
Monat Juli 50 f
Reise nach Wien i. Mai 30 f
Dtto Monat Juli 30 f
Eisenbahn bis Granica 21 f
Dtto Retour von Granice 21 f
Verlust bei Agio 16 f
Pass 3 f
Auslagen u Russland 200 f
Zusammen 471 f
28
Jako důkaz o Prúdkově konfidentské nečinnosti vůči účastníkům slovanské výpravy
do Ruska předkládám dva dopisy vídeňské policie zaslané poštou do Brna:
An S. Wohl. Herrn Franz Prudek, Produktenhändler in Brünn, Krapfengasse 34, Wien, 1. Juli 1867
Euer Wohlgeboren
Wie wir hören, sind Sie bereits seit länger als einer Woche von ihrer Reise zurückgekehrt. Wir können
deshalb nicht unsere Enttäuschung auszudrücken, dass Sie uns gegenüber seither kein Lebenszeichen
von sich gegeben haben, dass uns für unser Blatt in Aussicht gestellt glauben und durch einen längeren
Aufschub jeden ... verlieren und wir müssen Sie deshalb ersuchen, uns dasselbe, Ihrerseits gemäss
baldigst persönlich in unseres Redaktionsbüreau abzuliefern oder aber die dagegen obwaltende
Hindernisse brieflich bekannt zu geben.
Mit Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung
Für die Redaktion Dr. Stover
Weitere Erledigung vide Juni
Wien 22. August 1867
Eine geraume Zeit ist verflossen, ohne dass Sie uns auch nur mit einer Zeile bedacht hätten. Selbstverständlich reflektieren wir nach den bedauerlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, durchaus nicht
mehr auf eine Aufrechthaltung des zwischen uns bestandenen Verhältnisses, und betrachten dasselbe
unbedingt abgebrochen, dass Sie aber wegen Rückstellung des in Ihren Händen verbleibenden Restes
jener bedeutender Summe, die Ihnen zur Förderung unserer Zwecke zur Verfügung gestellt worden
ist, und welche Sie, wie es scheint, zu Zwecken die mit unseren Interessen sehr wenig harmonieren,
verwendet haben, keine Anstalten treffen, finden wir, gelindest gesorgt, äusserst ..., und erwarten
binnen 8 Tagen entweder die Einsendung des fraglichen Restes, oder eine bestimmte Erklärung über
die Zahlungsmodalitäten, um hiernach das weitere Geeignete veranlassen zu können.
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komisařem Nečáskem ve Vídni už rozhodnuto spolupráci s ním ukončit
a chybějící sumu ve výši 129 zlatých r. č. odepsat jako „nutné náklady“.
Závěrem
I tento krátký konfidentský příběh svědčí o tom, že ruská karta
a strašák panslavismu hrály v hlavách rakouských politiků a policajtů
velkou a přeceňovanou roli.29 V jednom je však nutno dát rakouské tajné
polici za pravdu, že totiž teprve „poutí“ rakouských Slovanů na Rus na
jaře 1867 se skutečně české a slovenské představy o Rusku a jeho roli
ve slovanském světě poprvé proměnily z chiméry v politickou realitu či
reálný politický argument. Doposud neuchopitelná slovanská vzájemnost
se touto cestou také konkretizovala a stala se živým, účelovým nástrojem
české měšťanské politiky. A jak si povšimla i rakouská policie, po výpravě
na Rus, „panslavismus“, či spíše ono neurčité horování pro Rusko, tedy
slovanění, přestalo být pouhou záležitostí jednotlivců, ale poprvé nalezlo
širší ohlasovou základnu i v české společnosti, která tak byla v době reálného uskutečnění dualismu posilována už zcela konkrétními informacemi
o Rusku a dokonce i osobními zážitky z Ruska. František Prúdek se měl
stát tajným nástrojem k odhalení a dešifraci panslavistických snah. Nestal
se jím. Svoji misi pojal velice svérázně a polovičatě. Zdá se, že se snažil
vnutit tajné rakouské policii svou hru, která měla pro něho prvotní účel
ve vybřednutí z nezáviděníhodné materiální situace, což se ale nezdařilo.
František Prúdek zřejmě nechtěl hrát roli řadového nájemného agenta,
kterou známe z českého prostředí například z činnosti Karla Sabiny. Měl
zřejmě své vlastní limity a představy o tom, kam až může zajít. Jak vyplývá
z jeho chování a útržkovitých hlášení brněnského policejního ředitele,
nechtěl nikdy zrazovat vlastní lidi. Nehodlal tudíž působit v domácím
prostředí a žádal o misi ve vzdáleném Bělehradě. Toto přání či požadavek
mu nebyl splněn. Zároveň nechtěl být placen od kusu, tedy za dodání
„bezprostředních“ kompromitujících „skutečností“ jako například Karel
Sabina, ale chtěl působit dlouhodobě a koncepčně se zajištěnou materiální budoucností. Mohlo by se říci moderním termínem, že chtěl působit
v jihoslovanském světě jako „nelegál“. Nic z toho mu rakouská policie
nenabídla, ale místo toho ho okamžitě vyslala do Ruska, tedy aby de facto
činil to, co sám nechtěl a nenabídl. Z jeho zklamání pak vyplynula zřejmě
i nechuť dodat jakékoliv písemné kompromitující materiály na slovanské,
ale zvláště pak české a moravské poutníky. Jeho forma zrazování měla
pak jenom ústní a tedy nedoložitelný charakter. Po zkušenosti z Pouti na
29
Toto tvrzení je podpořeno i Le Monnierovou zmínkou o naverbování profesora Antonína Matzenauera uvedené v Příloze.
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Rus a ze zjištění, že nebude možné vnutit rakouské policii svá pravidla
spolupráce, se začal zapírat a snažil se tuto hru ukončit. To se mu nakonec
zdařilo, byť za cenu dočasného vystěhování a změny působiště. Škoda, že
nemáme k dispozici například Prúdkovy paměti či nějaké osobní zápisky,
aby bylo možno provést i psychoanalytický rozbor jeho osobnosti. Takto
můžeme jenom konstatovat, že František Prúdek asi nebyl – už jen tím, že
za revoluce 1848 až 1849 byl ochoten za jisté ideály podstoupit ohrožení
vlastní existence – obyčejným tuctovým agentem.

Příloha
Le Monnierovo Exposé o nebezpečí panslavismu, české národní agitaci na
Moravě a naverbování Antonína Matzenauera a Františka Prúdka do policejních
služeb ze 14. 3. a Le Monnierovo hlášení do Vídně z 25. 3. 1867 o setkání s Františkem Prúdkem a jeho představě o spolupráci s rakouskou policií
Nr. 192
Hohes k. k. Polizeiministerium
In Vollziehung des hohen Antrages vom 9.11. l. Mts. 1615 B.M., betreffend die in
Böhmen, Mähren, und den slowakischen Gegenden ... sich verbreiteten propagandistischen
Demonstrationen zu gunstens Russlands, mit den angeblichen Ausgangspunkten in Brünn
und Olmütz, erlaube ich mir Einem hohen k. k. Polizeiministeriums unter gleichzeitigen
Beifügung von Charakteristiken der hierbei vorzugsweise thätig sein, folgenden, als
Russophilen bezeichneten Persönlichkeiten – Privatier Prudek und Professor Matzenauer
– Nachstehendes ehrfurchtensvoll zur H. Kenntniß zu bringen:
Dass die nationale Partei in einer unnatürlichen Allianz mit der Feudal-klerikalen,
ungeachtet dass von der hohen Regierung klar vorgezeichneten Weges zum endlichen
Verfassungsausgleiche, auch in Mähren der von Prag ausgegebenen Parole gemäss alle
Anstrengungen zu machen versucht, die an ihre Fahne geschriebene Devise des Federalismus
zur Geltung zu bringen, ist eine Thatsache welcher sich kein – dem Entwicklungsprozesse
auch nur mit einiger Aufmerksamkeit folgender Beobachter zu verschliessen vermag.
Ebenso richtig ist es, dass auch in Mähren die czechisch nationale Agitation der
Prager Impulse folgend, vor keinem Mittel zurückschreckt um dem dermaligen kaiserlich
österreichischen Ministerium im Aufbaue eines haltbaren Verfassungsbaues zu bereiten, und
den Bestand des Ministeriums auf jede, auch die verwerflichste Weise zu erschüttern – es
wäre daher möglich, dass, wenn man in Prag Demonstrationen zu Gunsten Russlands
nicht ungern sehen möchte, diese – wenn sie der von den Czechen als nächstes Ziel ins
Auge gefassten Anprall gegen das dermalige Ministerium fordern könnten – von Prag aus,
das sich als die Geburtstätte des Panslavismus, als das Centrum der czechisch nationalen
Agitation der Führerrolle noch nie entschlagen hat, und am wenigsten in dieser wichtigen
Angelegenheit erschlagen würde, – in Szene setzen dürfte.
Ich zweifle aber daran, dass es geschieht, weil erstens die wenn auch blind leidenschaftlich in ihrem Hasse, doch schlangenklug berechnen, den Führer der czechischnationalen Agitation, sehr wohl wissen, dass eine russenfreundliche Bewegung ihrerseits,
ebenso wie die mit Preußen drohende vorangegangene, an eh. maßgebenden Stelle nur sie
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und nicht das Ministerium schädigen müsste, weil zweitens solche Agitation die unnatürliche, der czechisch-nationalen Agitation allein Wesen und Bedeutung laufende Allianz
mit der katholischen Hochkirche, und dann, trotz alledem und alledem zum dynastischen
Hochadel sprengen müsste, eine Gefahr, der sich die klügeren Führer in Prag nicht so
leicht aussetzen.
So steht noch meiner unmaßgeblichen Ansicht diesem Gegenstand in Falle, als die
russenfreundliche Agitation von czechisch-nationaler Seite als Demonstration ausgehend
angenommen werden sollte – an, der freilich, wenn man Grund hätte anzunehmen, dass die
russische Regierung zur Erwerbung näher oder ferner liegenden politischen Zwecke diese
Agitation nicht nur beeinflussen, sondern im gegenwärtigen Augenblicke potenziren wollte.
Für diese Gefahr ist ein reichlich vorgearbeiteter Boden in Mähren, – aber es sind
keine greifbaren, keine schriftlichen Anzeichen da, dass dieser Boden in Mähren jetzt
besonders beachtet werde.
Der Panslavismus, der der czechisch-nationalen Bewegung bei ihrem Beginn bis
zur Stunde seine Fahne vorantrug, hat diesen Boden geebnet, die exaltirteren Nationalen
haben seit 1848 laut, die klügeren stillschweigend und in ihrem Herzen zu seiner Fahne
geschworen.
Es wäre aber ein Falschschluss – ebenso wie er es in Deutschland war, – anzunehmen, dass die angehoffte anzustrebende Stammeseinigung der Slawen Hindernisse in dem
Ausmaße der bürgerlichen Freiheit fände, – anzunehmen, dass die jungtczechische Partei
ja dem russischen Regimente abgeneigt gewesen, – der russischen Dynastie – ja – aber so
wie die deutschen Radikalen, der preussischen Dynastie, aber die slawische Stammeseinigung würden die Jungczechen mit dem Hintergedanken, seinerseits Herren der Situation
zu werden, noch jubelnder in jedem Augenblicke ihres Parteibestandes angetreten haben,
als die deutschen Radikalen.
Der Panslavismus, der, wie ich bereits zu bemerken die Ehre hatte, die nationalczechische Bewegung durchzieht, wie der Blutstrom den menschlichen Körper, hat es möglich
gemacht, dass jeder in die nationale Bewegung hineingezogene Slawe mit nahe oder
weniger Sehnsucht nach Petersburg blickt, dass die intelligenten czechischen Jünglinge
sich der russischen Grammatik wie dem Buche der Zukunft nähern, – aber der dermalige
Zustand in Mähren ist noch immer der eines – wenn auch gefährlichen Traumes, und
die Frage, die maßgebend ist, ist die – greift Russland zur Zeit ein, um mit formender
Hand dieses Traumleben in haltbare Wirklichkeit umzugestalten.
Auf Grund sorgfältiger Wahrnehmung jedoch, glaube ich mit voller Berechtigung
dazwischen zu können, dass dies zur Zeit im Kronlande Mähren wenigstens nicht der
Fall, und dass dieß namentlich unter etwaiger Führung der Eingangserwähnten Persönlichkeiten nicht leicht denkbar ist.
Der Professor Anton Matzenauer ist im Jahre 1823 zu Ober Mostienitz in Mähren
geboren, katholisch und ledig. Er hat die juridistischpolitischen Studien an den Universitäten Olmütz, Lemberg und Wien frequentirt, – ist im Jahre 1847 bei dem hiesigen
Kriminalgerichte in der Praxis gestanden, und im Jahre 1852 zum Supplenten deutscher
und böhmischer Sprache an der hiesigen Oberrealschule bestellt, im Jahre 1856 aber zum
wirklichen Professor ernannt worden, in welcher Eigenschaft er dermal noch immer fungirt. Außerdem amtiert er bei den Gerichten und der Statthalterei als Translator. Er ist
ein bedeutend linguistisches Talent und in allen slawischen Idiomen korrekt bewandert,
weshalb sich auf alles an ihn heranzudrängen pflegt, was mit diesem Elemente sympathisirt.
Nichtsdestoweniger ist seine staatsbürgerliche Haltung eine legale, und sein Charakter ein so minder, sein Umgang ein so auf Gelehrsamkeit und Fachwissen beschränkter,
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seiner Zeit durch so viele Dienstesobliegenheiten eine derartig und bemessene, sein Aufenthalt in Brünn nie dargestellt gebundener, dass eine Theilnahme, – um soviel weniger
aber eine etwaige Führerschaft bei russischen Umtrieben, seinerseits nicht angenommen
werden kann.
Franz Prudek, zu Rakwitz, Bezirk Auspitz in Mähren geboren und dafür zuständig, ist katholisch, verheiratet, seit vielen Jahren in Brünn wohnhaft, und als slawischagitatorisches Talent genugsam bekannt.
Er hat in Brünn die Filosofie, und 1 Jahr Jus in Wien gehört, vom Jahre 1841 bis
1848 Erzieher in mehreren Häusern und Anstalten in Wien, und hat sich für die Gymnasial- Professur vorbereitet. Im April 1848 kam er als Wiener Nationalgardist nach Brünn,
und hielt daselbst an mehreren öffentlichen Plätzen panslawistische und gegen Frankfurt
und die Deutschen der Art aufreizende Reden, dass sich die deutsche Population Brünns
bereits ansammelte, um Volksjustiz an ihn zu üben, aus welch ernster Gefahr er nur durch
hierämtliche Anhaltung, und weiteren Schutz gerettet wurde. Er verließ Brünn, und eilte
zu den slowakischen Freiverschworenen nach Oberungarn, wurde jedoch bald von den
Ungarn in Holitsch als ein vermeidlicher Emissär der hohen Regierung gefangen und
nach 7wöchentlicher Haft von dem revolutionären Strafgerichte zu Senic zum Tode durch
den Strang verurteilt. Die Hinrichtung sollte durch den Brünner Scharfrichter Kozourek
vollzogen worden. Die Nachricht hiervon drang in den damals in Brünn tagenden Landtag, über dessen Beschluss die hohe k. k. Statthalterei den Baudirektionsbeamten Zednik
als Courier nach Senic mit der Einsprache gegen diese Hinrichtung unter Androhung der
Reziprocität abgeschickt hat. Der Courier traf am 2ten Tage der Vorbereitung in Senic an,
und das dortige Standgericht hat dieser Einsprache Folge gegeben, den Prudek jedoch in
Haft behalten. Prudek wurde sodann von den Ungarn unter strengster Eskorte zugleich mit
anderen nach Leopoldstadt, von dort bei Annährung der Generallen Simunic nach Pesth,
von dort nach Annäherung des Fürsten Windischgrätz nach Szolnok geführt. Vor Szolnok
gelang es ihm zu entweichen. Er wurde jedoch bald hierauf bei Gödölö wiedergefangen,
nach Komorn, und von dort nach Pesth eskortirt. Die Eskorte traf in Pesth zur Zeit der
Einnahme dieser Stadt durch die kaiserlichen Truppen an, und Prudek gerieth unter die
Gefangenen. Nachdem er sich von der k. k. Militärbehörde purifiziert hatte, wurde ihm
von dem k. k. Armee-Hauptquartier- Commando unterm 10. Jänner 1849 eine offene
Ordre, welche die Bestätigung enthält, dass Prudek wegen Meinungsverschiedenheit durch
die Kossuth’sche Partei vier Monate lang in strengsten Gefängnis gehalten wurde, und
sich mit Lebensgefahr von Szolnok nach Pesth selbst ventionirt hatte, – zur ungehinderte
Reise in seine Heimat Rakwitz erhielt. Zu Anfang März 1849 begab er sich nach Brünn,
erhielt über seine Bewerbung im Jahre 1850 eine Kanzellistenstelle beim k. k. Brünner
Grundbuchsamte, legte diese Stelle im Jahre 1853 nieder, wurde im Jahre 1855 über
sein Ansuchen wieder Accesist dieser Stelle, resignirte im Jahre 1861 abermals auf diesen
Posten und befasst sich seit dem mit dem Weinhandel.
In menschlicher Beziehung ist derselbe tadelfrei. Was seine staatsbürgerliche Haltung anbelangt, so ist derselbe dynastisch gut gesinnt, will ein großes mächtiges, jedoch
föderalistisches Österreich in Sinne Palacky´s, ein Österreich, welches das Wachsthum
seiner Macht in der Förderung der slawischen Interessen suchen würde.
Er ist einer der radikalsten Slawen und der eifrigsten und gewandtesten Propagandisten der czechoslawischen Partei in Mähren, obwohl er in die geheimsten Pläne
Rieger´s, Palacky´s und der jungczechischen Partei nicht eingeweiht, oder doch ihr volles
Vertrauen nicht zu genießen scheint, weil er, obwohl Anhänger der „Coruna ceska“, doch
auch auf der Autonomie Mährens besteht.
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Er steht mit den meisten czechischen Propagandisten in Böhmen und Mähren in
Verbindung, ist schweigsam, vorsichtig, und war der Hauptarranguer und das fac totum
des in Brünn vor mehreren Jahren abgehaltenen slawischen Nationalfestes das h. Cirill
und Method, und soll auch sie und da am Lande Beseda’s veranstaltet haben.
Dass Prudek derzeit zum Provocateur der in Frage stehenden Demonstrationen,
für welche er allerdings das entschiedenste Talent besitzt, ausersehen sein sollte, glaube
ich grundhältig bezweifeln zu dürfen, weil er gerade jetzt seit längerer Zeit in materiell
präkerer Lage sich befindet, und bei der ihm eigenen Fähigkeit in Beurtheilung der
gegenwärtig staatlichen Situation, sichtlich bestrebt ist, irgend einen Halt zu finden, der
ihn in eine sorgenfreien Lage zu setzen vermöchte. So hat derselbe gerade in jüngster
Zeit eine Expose über die orientalische Frage mir durch 3ter Hand vertraulich zukommen
lassen, welches ich Einem hohen k. k. Polizei-Ministerium in der Nebenlage zur hoher
Einsichtsname unterbreitete.
Er wäre durch diese Eingabe vielleicht eine schickliche Gelegenheit geboten, denselben für die Zwecke der hohen Regierung zu gewinnen, und ihm, eher in die eigentlichen
Intentionen derselben eingeweiht zu sein, mindestens als Éclaireur über die Südslawischen Verhältnisse in Nutzen bringender Weise zu verwenden, da derselbe in Serbien
beachtenswerther Connexionen sich erfreut, und einer Mission dahin zu unterziehen sich
bereit erklärte.
Im Falle, als das hohe k. k. Polizei-Ministerium auf den vorliegenden Antrag
Prudek’s einzugehen geneigt wäre, dürfte dessen Einberufung nach Wien zur Erzielung
des entsprechenden Einvernehmens die angezeigteste Maßname sein.
Nach dieser Auseinandersetzung des dermaligen Standes der fraglichen Angelegenheit erübrigt mir nur noch die Versicherung beizufügen, dass ich diesem hochwichtigen
Gegenstande mein ungetheiltes Augenmerk fortan zuwende, und jede wahrnahmbare
Änderung der Sachlage unverzüglich zur hohen Kenntniß bringen werde.
Brünn, am 14 März 1867
Le Monnier
Hohes k. k. Polizeiministerium
Über de hohen Erlaß vom 20. d. M. N. 1786 gestatte ich mir zu berichten, dass ich
mit dem als nationalen Agitatoren und Parteiführer bekannten Privatier Franz Prudek
in Sinne der hohen Weisungen in unmittelbaren Verkehr getreten bin und mir von ihm
vertraulich die Art erörtern ließ, in welcher er glaube seiner südslawischen Verbindungen
zu Gunsten der kaiserlichen Regierung zu verwerthen.
Er setzte mir offen und ohne Rückhalt auseinander, dass er in Falle der Annahme
seines Anverbiethens von Seite der kaiserlichen Regierung genommen sei war, übergehend
in Belgrad ein kleines Weinhandelgeschäft zu etabliren, um vor allem durch diese Maske
gedeckt zu sein, und festes Haus gefasst zu haben.
Eine von ihm dort zu lösende Aufgabe, wie sie ihm vorschwebe und wie allein an
sie sich für die kaiserliche Regierung ... und gedeihlich decken können, sei die genaue
Schilderung der Partheien und ihrer Machtverhältnisse, Notizen über Partheiführer und
ihre Verbindungen, über auswärtige Agenten, ihren Einfluß, ihre Verzweigung, über die
dermaligen und die Endziele aller dortigen faktischen Verbindungen und Bestrebungen
und sowie endlich möglichst klare ... der Verbindung der Nord- und Südslawen. Sein
Bestreben wäre der Regierung Informationen zu geben, keine Raisonnements, er wolle als
Éclaireur dienen, wolle die Regierung ihn auch aktiv zur Hebung und Weckung speziellen

108

O

K

O

N

F

I

D

E

N

T

S

T

V

Í …

Sympathien oder Antipathien benützen wollen, sei er auch hinzu bereit, doch lag es nicht
in seinem ursprünglichen Plane und wurde er sich ad hoc die Genauesten Instruktionen
erbitten müssen, damit er sicher sei nicht etwa mehr zu schaden als zu nützen.
Die finanzielle Frage der Seite sei nach seiner Ansicht nebensächlich. Er sei gewohnt
stets billig und mässig zu leben, der dortige Aufenthalt sei kein theuerer, er überlasse diesen
Gegenstand ganz der hohen Regierung.
Aus dem Gesagtem erhellet, dass es dem Prudek ernst sei, die Regierung in den
südslawischen Ländern vertrauliche Dienste zu leisten, weshalb ich nicht Anstand ...
einzufügen, dass Prudek niemals aus seinem damaligen Domizile gebrachte, und in Vertrauensdienste zufriedengestellt, bei seinem Ehrgeiz und seiner Sucht, sich eine bescheidene
aber sichere Zukunft zu gründen, ihn nicht zur freier Zeit auch für Böhmen und Mähren
die ... Vertrauensdienste leisten werde.
Le Monnier, 25. März 1867

Die vertraulichen Mitteilungen von František Prúdek
Franz Prúdek ist im Jahre 1867 für eine kurze Zeit Geheimagent der österreichischen
Polizei geworden. Er sollte als Werkzeug zur Enthüllung panslawistischer Bemühungen
dienen, und zwar im Zusammenhang mit der Wallfahrt der Slawen zur moskauer enthnografischen Ausstellung. Seine Mission fasste er allerdings sehr eigen und halbherzig auf. Franz
Prúdek wollte offensichtlich nicht die Rolle eines gemeinen gedungenen Spions spielen, die
wir z.B. aus dem tschechischen Umfeld der Tätigkeit eines Karel Sabina kennen. Offensichtlich
hatte er seine Grenzen und Vorstellungen, bis wohin er gehen konnte. Offensichtlich wollte
er nicht die eigenen Leute verraten und gedachte folglich im heimatlichem Milieu nicht so
zu handeln. Aus den Erfahrungen der Wallfahrt nach Russland und der Feststellung, dass
es nicht möglich sein werde, der österreichischen Polizei die eigenen Vorstellungen von
Mitarbeit aufzuzwingen, folgte auch sein Widerwille, was auch immer für ein schriftliches
komprimierendes Material über die slawischen, vor allem aber die böhmischen und mährischen Wallfahrer zu liefern. Seine Form des Verrates hatte dann nur mündlichen und deshalb
unbelegbaren Charakter. Deswegen begann er sich verleugnen zu lassen und bemühte sich die
Zusammenarbeit mit der Polizei zu beenden. Das ist ihm auch letztlich gelungen, wenn auch
um den Preis des vorübergehenden Wegziehens aus Russland. Heute ist es nur noch möglich
festzustellen, dass Franz Prúdek wahrscheinlich nicht der gewöhnliche Durchschnittsagent
war – schon alleine dadurch, dass er während der Revolution 1848 bis 1849 in der Lage war,
für bestimmte Ideale seine eigene Existens zu gefährden – , sondern vor allem ein „tschechischer Agitator“, der auf diese Weise seine verzweifelte materielle Situation lösen wollte.
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Petr Popelka
Moravsko-slezská centrální dráha a vznik
železniční sítě v západním Slezsku

Rakouské Slezsko, vzniklé po neúspěšných slezských válkách ve
40. letech 18. století, se vyznačovalo po dlouhou dobu velmi nepříznivou komunikační situací. Všechny významnější obchodní spoje vedly od
středověku v severo-jižním směru a po rozdělení Slezska byla přerušena
přirozená komunikační síť. Rakouské Slezsko se stalo doslova pohraničním
regionem s řadou hospodářských problémů. Přesto byla záhy objevena
jeho strategická hodnota, a to především po zisku Haliče při prvním dělení Polska v roce 1772. Tato nová situace vyvolala vlnu budování nových
státních silnic v regionu od poloviny 70. let 18. století. Jako komunikační
most sloužilo především Těšínsko, zatímco na Opavsku se ve větší míře
projevil nový trend až od 30. let 19. století.1
Podobná situace panovala i později v éře železnic. Severní dráha
Ferdinandova, jež spojovala hlavní město monarchie s Moravou, Slezskem
a Haličí, byla budována s ohledem na strategicko-vojenské a hospodářské
poměry tak, že Opavsko míjela. Na počátku 40. let 19. století, tedy ještě
v průběhu výstavby hlavní trati Severní dráhy, se opavští představitelé
neúspěšně pokusili o změnu ve vedení trasy plánované železnice ve svůj
prospěch.2 Vybudována byla nakonec pouze plánovaná odbočka ze Svinova do Opavy, která však zůstala do výstavby Moravsko-slezské centrální dráhy jediným železničním úsekem opavského Slezska. V průběhu
50.  a především 60. let 19. století následně padla celá řada návrhů na
vybudování nových železnic v západní polovici Rakouského Slezska, ale
shodou okolností nebyl ani jeden záměr realizován.
Jeden z nerealizovaných, ale ve své době velmi aktuálních projektů,
představoval plán tzv. „Zábřežsko-niské“ či „Slezské západní“ dráhy. Idea
této železnice navazovala bezprostředně na plán podnikatelské rodiny
Kleinů na propojení sobotínských železáren s hlavní tratí dráhy Olomouc – Praha z konce 40. let. Kleinové požádali v roce 1855 ministerstvo
1
P o p e l k a , Petr: Geneze silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1742–1918.
Rukopis rigorózní práce uložen v knihovně katedry historie FF OU.
2
P o p e l k a , Petr: Snaha Opavy o vybudování železnice ve 40. letech 19. století. In:
Vlastivědné listy 31, 2005, s. 13–16.
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obchodu o povolení k přípravným pracím a k založení akciové společnosti
pro plánovanou železnici, což výrazně podporovali jak šumperští textilní
podnikatelé, tak i olomoucká obchodní a živnostenská komora.3 Je však
s podivem, že projekt úspěšně vyhlížející dráhy musel na svou realizaci
čekat dalších patnáct let.4
Na počátku 60. let se však setkáváme se záměrem, který původní
projekt podstatně rozšířil. K roku 1862 jsme informováni o záměru bratří
Kleinů vybudovat železnici ze Zábřeha, která by vedla přes Šumperk,
Sobotín, Loučnou nad Desnou, Brannou a Jeseník do Nisy. Kleinové podali na ministerstvu obchodu žádost o povolení předběžných prací a od
železnice si slibovali v podstatě totéž co od skromnějšího projektu Zábřeh
– Sobotín: především zvýhodnění transportu svých železářských výrobků.
Objem přepravovaného zboží již tehdy odhadovali na plných 85 000 tun.
Profitovat z dráhy měl ovšem celý kraj, včetně řady průmyslových podniků
v Šumperku, Loučné nad Desnou, v Branné, ve Starém Městě, ale též ve
slezském Vrbně, v Jeseníku, Vidnavě, Žulové a v Javorníku. Počítalo se
mimo jiné také s velkým transportem dřeva z oblasti Hrubého Jeseníku
a s usnadněním přepravy uhlí do zdejších průmyslových podniků.5 Do
železničních debat se často zapojovali také zástupci jednotlivých měst.
Například jeseničtí zástupci apelovali především na hospodářské využití zamýšlené železnice. Rentabilitu měl zajistit nejen lnářský průmysl
v Jeseníku, ale také bernartický cukrovar a kamenický průmysl v Lipové,
Kuněticích a Supíkovicích. Přeprava zboží po železnici byla podle jejich
výpočtů o 50 % levnější než dosavadní přeprava po silnici. Tím se měla
také zlevnit přeprava obilí do zdejšího „málo úrodného“ kraje. Zrno se
totiž muselo dovážet nejen ze Šumperska a Prostějovska, ale také z Uher
a Pruska. Pozitivním faktorem ve výstavbě měl být dostatek levné pracovní
síly a levného stavebního materiálu ve zdejším kraji.6
Ke konci roku 1862 patrně nebylo daleko ke skutečné realizaci projektu. Po jednáních totiž bratři Kleinové přislíbili, že po dokončení železnice Liberec – Pardubice a haličské dráhy Karla Ludvíka by mohli začít
se stavbou železnice ve svém rodném kraji. Dokonce se proslýchalo, že již
následujícího roku (1863) bude vystavěn první úsek do Loučné a v roce
1864 se bude pokračovat na Jeseník. Vyvstala jen otázka, kudy vést železnici
3
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 211,
inv. č. 1860. Srov. D ’ E l v e r t , Christian: Geschichte der Verkehrs-Anstalten in Mähren
und Oesterreichisch-Schlesien. Brünn 1855, s. 161.
4
Jednou z možností vysvětlení této skutečnosti je generační výměna v rodině Kleinů,
když v srpnu 1855 umírá vůdčí osobnost první generace Franz Klein. Mimo to se kolem
poloviny 50. let Kleinové významně angažovali při výstavbě moderních železáren v Kladně
společně s Vojtěchem Lannou a Václavem Novotným pod firmou „Kladenské železářské
těžířstvo“, jež se stala od roku 1857 součástí „Pražské železářské společnosti“, což mohlo
způsobit zmenšení zájmu v jiném podnikatelském záměru.
5
Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1862, s. 462.
6
Silesia ze 23. července 1862.
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v náročném horském terénu. Podle původního plánu měla vést z Loučné
přes Nové Losiny do Branné, odkud by směřovala přibližně v linii dnešní
železnice do Jeseníku. Jako alternativa, která však byla nesmírně finančně
náročná, ale o které se také v současnosti začalo uvažovat v souvislosti se
silniční dopravou, byla výstavba tunelu pod Červenohorským sedlem.7
Velmi nadějný projekt dráhy Zábřeh – Nisa byl na počátku roku
1863 pozastaven. Ministerstvo obchodu projekt zamítlo ze strategických
důvodů. Těmi strategickými důvody se mínilo nežádoucí železniční spojení
vojenských pevností v Olomouci a Nise.8 Toto rozhodnutí zčeřilo hladinu
veřejného mínění, neboť málokdo chápal, proč byla dána přednost hypotetickému nebezpečí ze strany Pruska před nezpochybnitelným hospodářským prospěchem. Také jeden z novinářů označil takový postoj trefně
jako „Strategie ohne Oekonomie“9 Z mnoha stran nejsevernějších oblastí
Rakouského Slezska (Javornicko, Město Albrechtice atd.) byly slyšet hlasy,
že rakouské železnice jsou daleko a do bližších pruských se pro celní hranici
dostanou jen s obtížemi.10 Veřejnost však i po těchto špatných zprávách
nadále doufala, že především zdejší velkoprůmyslníci zamýšlenou dráhu
prosadí.11 Projekt skutečně prokázal svou životaschopnost a v průběhu 60.
let se dostal ještě několikrát na pořad dne.
Přibližně ve stejné době se o železniční spojení intenzivně zajímal také
Bruntál a další města kraje Nízkého Jeseníku. Tak vznikl záměr vést dráhu
do Nisy z Olomouce přes Moravský Beroun, Bruntál a údolím Opavice.12
Zároveň s tím vzniklo několik konkurenčních projektů (např. Olomouc –
Šternberk – Město Libavá – Rýmařov – Bruntál), které ale sledovaly týž
cíl: výstavbu skutečné železniční sítě s napojením na pruské dráhy.13 V roce
1864 se dostal projekt dráhy Olomouc – Bruntál – Głucholazy – Nisa na
pořad dne. V nové koncepci železniční sítě habsburské monarchie zveřejnilo ministerstvo obchodu plán na výstavbu 55 nových železničních tratí,
které by bylo dobré realizovat. Celkem bylo navrženo k výstavbě 6993
km železnic v odhadovaném nákladu 684 milionů zlatých rakouského
čísla. Slezska se v návrhu týkaly železnice Košice – Bohumín (odhadovaný
náklad 38 milionů zlatých, délka 323 km), Opava – Zlaté Hory přes Krnov
a Město Albrechtice (náklad 6 milionů zlatých, délka 65 km) a Olomouc –
Zlaté Hory přes Šternberk a Rýmařov (náklad 7,5 milionů zlatých, délka
7
Silesia ze 26. listopadu 1862.
8
Centralblatt, 1863, s. 53.
Silesia ze 23. července 1862.
9
Silesia ze 21. ledna 1863.
10
Silesia ze 21. ledna a 2. února 1863.
11
Silesia z 11. února 1863.
12
S c h i m p f , Karl: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn mit besonderer berücksichtigung des Vorwurfes des Gründergeschwindel. Wien 1999. Rukopis diplomové práce, uložený
v Österreichische Nationalbibliothek Wien. Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie I/2. Wien 1898, s. 100.
13
Silesia ze 30. prosince 1862.
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80 km). Výstavba dráhy z Opavy do Zlatých Hor byla podle spisu motivována podporou zdejšího průmyslu a ulehčení transportu uhlí. Linie Olomouc – Zlaté Hory měla kromě lokálních kladů vytvářet nejkratší spojení
Vídně s Vratislaví. Návaznost na pruskou železniční síť měly ve Slezsku
zajišťovat nové dráhy ze Zlatých Hor do Nisy a z Dziedzic do Mysłowic.14
V říjnu 1864 se již spekulovalo o založením akciové společnosti pro dráhu
Olomouc – Nisa, jejíž základní kapitál měl činit 15 milionů zlatých a mělo
být vydáno 150 tisíc akcií po 100 zlatých. Předpokládalo se, že se ročně
přepraví asi milion metrických centů zboží a asi 30 tisíc osob.15
Ve stejném roce byla zpracována prezidentem brněnské obchodní
a živnostenské komory Ernstem Johannem ryt. Herringem přípravná studie
na projekt dráhy Brno – Olomouc s odbočkami do Přerova a Šternberka,
o jejíž výstavbu měla komora eminentní zájem.16 Zároveň byl 11. srpna
1864 Moravským zemským sněmem pověřen inženýr Czermak vypracováním návrhu na propojení moravských a pruských železnic ve směru na
Nisu a Kladsko.17 Inženýr Czermak následně předložil plán, ve kterém
poprvé navrhl vést železnici v dnešním směru. S Herringovým jménem se
setkáváme v roce 1864 ještě jednou. Tehdy byla na jednání moravského
zemského výboru ustanovena zvláštní komise, která se měla zabývat doplněním silniční a železniční sítě na Moravě. Do komise byl vedle Herringa
jmenován ještě hr. Szerényi, hr. Belcredi, moravský podnikatel Albert
ryt. Klein, ředitel Brněnsko-rosické dráhy Joseph Massiczek, generální
inspektor Severní dráhy Ferdinandovy Eichler a další.18 Komise velmi
rychle splnila, co se od ní očekávalo, a podala seznam linií, které se měli
dále detailněji zpracovat. Jednalo se o trasy: Brno – Znojmo – Jihlava,
Brno – Olomouc – Šternberk, Brno – Přerov, Bruntál – Nisa, eventuelně
Zábřeh – Nisa – Kladsko, a Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín.19
Tím ale její činnost nezanikla, neboť řada jejich členů se nadále aktivně
účastnila jednání o železnicích.
K výraznému oživení železničních snah na Moravě a ve Slezsku došlo
o dva roky později po neúspěšném vojenském konfliktu s Pruskem v roce
1866. Na svém zasedání 27. srpna se brněnská obchodní a živnostenská
komora usnesla, že podá k ministerstvu obchodu žádost o výstavbu již
částečně koncesovaných tratí Tetčice – Znojmo – Meissau, Brno – Trenčín,
Brno – Olomouc – Šternberk, Brno – Jihlava či Olomouc – Brno – Znoj14
Denkschrift zu dem Entwurfe eines neuen Eisenbahnnetzes der österreichischen Monarchie.
Wien 1864.
15
Silesia z 25. října 1864.
16
Centralblatt für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt. Wien 1864, s. 114. Více o Ernstu
Johannu Herringovi: M y š k a , Milan a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech,
Moravy a Slezska. Ostrava 2003, s. 168–169.
17
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 100.
18
Centralblatt, 1864, s. 217.
19
Tamtéž, s. 257.
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mo. V nejpokročilejším stádiu se nacházely první dvě jmenované trati, na
kterých již bylo provedeno trasování a pro které existovaly stavební plány,
přičemž na výstavbu trati Tetčice – Meissau byla udělena koncese společnosti Brněnsko-rosické dráhy již 7. září 1865. Pro trať Brno – Olomouc
– Šternberk s odbočkou do Přerova se vytvořilo v průběhu roku 1866
stavební konsorcium.20 V čele tohoto stavebního konsorcia stáli Johann
kn. Liechtenstein, Johann ryt. Herring, Albert ryt. Klein, Evžen hr. Kinský,
Josef Maxmilián hr. Seilern a další.
Železničnímu úsilí na Moravě napomohla také císařova poválečná
návštěva korunních zemí. Obeznámen s dopravní situací, císař adresoval
ministerskému předsedovi hr. Belcredimu dne 18. října 1866 list, ve kterém
vyjádřil přání zmírnit bídu, vyvolanou prožitou válkou, a sice urychlenou
výstavbou železnic v oblastech nejvíce poničených válečnou vřavou. Panovník přitom přislíbil udělit takovým projektům státní subvence a státní
garance zisku. Pro trať Brno – Trenčín uvolnil zemský sněm zvláštní
subvence a celkové náklady na projektovanou trať z Brna do Šternberka
s odbočkou do Přerova byly odhadnuty na cca 10 milionů zlatých. V závěru
bylo stanoveno, že se počítá se započetím jmenovaných staveb nejpozději
do dvou let.21 Ke konci roku 1866 se konsorcium železnice Brno – Olomouc – Šternberk rozrostlo o další zájemce (Simon sv. p. Sinna, Dr. Alois
Pražák, Gabor hr. Serényi) a rozhodlo si vzít pod svou působnost také
projekt železnice Brno – Uherské Hradiště – Trenčín. Délka celého projektu
se již pohybovala kolem 31 mil (cca 235 km) a rozpočet se odhadoval na
16 milionů zlatých. Výhledově konsorcium počítalo také s prodloužením
železnice ze Šternberka do pruské Nisy a patrně také z Rýmařova přes
Janovice a Králíky do Mezilesí s odbočkou do Jeseníku.22
Do celého procesu se ale vložila Severní dráha, která v moravském
konsorciu viděla konkurenční podnik. Navíc plánovaná trať vedla v nenáročném terénu úrodnými a průmyslovými částmi Moravy, což umocnilo
zájem Severní dráhy. Proto v prosinci 1866 adresovala ministerstvu obchodu hned několik dopisů ohledně moravských projektů. V nich projevila ochotu vystavět dráhu Brno – Olomouc – Šternberk včetně odbočky
do Přerova a linie Brno – Trenčín, přičemž počítala se státní i zemskou
subvencí (stejně jako konsorcium).23 Na počátku roku 1867 byla jednání
v plném proudu.24 Ze dne 23. ledna 1867 se nám dochoval návrh listu
adresovaného císaři, ve kterém žádá konsorcium moravských podnikatelů
a velkostatkářů udělení koncese, přičemž zdůrazňuje, že je třeba, aby
20
Centralblatt, 1866, s. 311.
21
Tamtéž, s. 365–366.
22
Tamtéž, s. 432. Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 5. H o n s , Josef a kol.: Čtení
o severní dráze Ferdinandově. Praha 1990, s. 124. Srovnej Centralblatt, 1867, s. 27.
23
Centralblatt, 1866, s. 439.
24
Centralblatt, 1867, s. 12–13.
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se výstavby chopila nová společnost, která by výstavbu vedla v novém
duchu. Staré společnosti totiž podle tvůrce petice vedou železnice pouze
k iluzornímu hospodářskému přínosu. Moravské konsorcium v jednání
podporovaly nejenom moravské obchodní a živnostenské komory, ale také
města Olomouc, Prostějov a Šternberk
Severní dráha požádala nakonec oficiálně o povolení ke stavbě dráhy
a proti tak etablovanému podniku nemělo žádné konsorcium šanci. Císař
udělil požadované privilegium 6. května 1867 právě Severní dráze císaře
Ferdinanda. Koncese byla udělena na dobu 99 let s možností, že po uplynutí 30 let může dráhu odkoupit stát. Pro dráhu byla stanovena záruka na
zúročení základního kapitálu ve výši 5% a osvobození od daní na dobu
deseti let, což byly velmi výhodné podmínky. Severní dráha se na oplátku
zavázala, že bude Moravsko-slezská severní dráha hospodařit samostatně
a že společnost prodlouží hlavní trať ze Šternberka na říšskou hranici.26
Posledně jmenovaný závazek však Severní dráha nemínila splnit a později
i přes četné urgence svůj závazek oddalovala (z archivních dokumentů
víme, že vládní příkaz k zahájení stavby obdržela společnost nejpozději
v roce 1868).27 Trať ze Šternberka na hranici s pruským Slezskem totiž
vedla ze značné části horským terénem a jevila se méně výnosnou. Naopak
výstavba Moravsko-slezské severní dráhy probíhala dosti rychle, neboť byl
již 30. srpna 1869 zahájen provoz z Brna do Přerova (přes Nezamyslice)
a 1. července 1870 na trati Nezamyslice – Olomouc – Šternberk.28
Od roku 1866 sledujeme zvýšenou aktivitu spojenou s prosazováním
výstavby železnic na Opavsku také ve Slezsku. Na jednání Slezského zemského sněmu 18. prosince 1866 informoval opavský purkmistr Dr. Dietrich
zemské poslance o železničních návrzích prezidenta opavské obchodní
a živnostenské komory Josepha ryt. Kachlberga. Zemský sněm v reakci
na přednesené informace požádal zemský výbor, aby zahájil jednání s ministerstvem obchodu za účelem udělení koncesí na přípravné práce pro
deset nových železnic: 1. Opava – Krnov – Město Albrectice – Zlaté Hory
– Hlubčice, 2. Zlaté Hory – Źabkowice Śl., 3. Svinov – Frýdek, 4. Zábřeh
na Moravě – Bruntál – Zlaté Hory, 5. Olomouc nebo Štěpánov – Rýmařov
– Bruntál, 6. Bruntál – Krnov, 7. Frýdek – Těšín, 8. Zlaté Hory – Jeseník,
9. Studénka – Bílovec, 10. Zlaté Hory – Nisa. Poté měl zemský výbor
usilovat o co nejrychlejší vytvoření konsorcií podnikatelů a velkostatkářů
za účelem provedení přípravných prací. Za tímto účelem byla zemskému
25

25
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 239,
inv. č. 2072.
26
Centralblatt, 1867, s. 211–212.
27
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 239,
inv. č. 2071. Srov. Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 101.
28
H o n s , J. a kol.: Čtení o severní dráze Ferdinandově, s. 123–124.
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výboru poskytnuta záloha ve výši pěti tisíc zlatých na náklady spojené
s rozběhnutím této akce.29
Dne 31. srpna 1867 se konalo v Bruntále první zasedání Centrální
komise pro podporu železnic v Rakouském Slezsku, která navazovala na
úsilí Slezského zemského sněmu o výstavbu železnic v opavském Slezsku.
Jako první krok si komise vytýčila sepsat petici státním orgánům, ve které
bude uveden požadavek na pokračování železnice ze Šternberka dále přes
slezské území až na pruskou hranici, tak jak je to uvedeno ve vydané koncesi
pro Severní dráhu Ferdinandovu.30 Zároveň se již na počátku roku 1867
počítalo s výstavbou tratě Hlubčice – Krnov s případným pokračováním
do Opavy.31 Ustavená Centrální komise pro podporu železnic v Rakouském Slezsku vyvíjela aktivitu i v následujících letech. Jejím jasným cílem
bylo zpřístupnit železnici Rýmařovu a Bruntálu a poskytnou moravským
a slezským městům železniční spojení na Prusko. Proto podala komise
ministerstvu obchodu žádost o možnost technické přípravy železnice
Šternberk – Rýmařov – Bruntál – Vrbno pod Pradědem – říšská hranice
a povolení ji bylo skutečně uděleno 15. května 1869. Z textu povolení
vyplývá, že velkou zásluhu na projektu měl Franz Ernst hr. Harrach a zástupci města Rýmařova.32 Pravdou je, že rýmařovští podnikatelé (Gebrüder
Rücker, Göbel & Schiller, Ed. Mildner & Comp., Leopold Rösner, Joseph
Ludwig) projevovali velké úsilí o výstavbu této železnice a snažili se přes
olomouckou obchodní a živnostenskou komoru vydobýt na vládě zelenou
pro jmenovaný projekt.33 Dalším projektem, který Centrální komise podpořila, byl staronový návrh železnice Šumperk – Jeseník – Nisa, který byl
projednáván na schůzi komise dne 30. května 1869 v Bruntále.34 Kladné
rozhodnutí pro Centrální komisi byl však podmíněn jednou skutečností,
a sice nezájmem ze strany Severní dráhy Ferdinandovy. Ta měla na základě
koncese na výstavbu Moravsko-slezské Severní dráhy právo pokračovat
ze Šternberka až na pruskou hranici, ale do stavby v náročném horském
terénu se jí nechtělo. Potom, co Severní dráhu žádala jak zainteresovaná
města, tak státní orgány o předložení studie trasy železnice, se ukázalo, že
její výstavba je pro Severní dráhu časově i technicky náročná.
Příležitosti na výstavbu již dlouho diskutovaných drah na Opavsku
se chopili jako v případě Ostravsko-frýdlantské dráhy civilní inženýr
Maxmilián Steiner a Anton Honvéry. Koncem února přišli 1869 nejprve
s dvěma projekty železnice, jednak železnice spojující Opavu s Vrbnem pod
29
B e r t h o l d , Karl: Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt. Troppau 1909,
s. 167. Viz též Centralblatt, 1866, s. 441.
30
Centralblatt, 1867, s. 338.
31
Tamtéž, s. 83.
32
Centralblatt, 1869, s. 375.
33
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 239,
inv. č. 2071 a 2077.
34
ZAO, fond Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 120.
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Pradědem přes Krnov, Dvorce, Širokou Nivu a Karlovice a jednak s krátkou
železnicí Suchdol nad Odrou – Nový Jičín. Technická příprava posledně
jmenované dráhy však byla nakonec svěřena Akciové společnosti pro vicinální dráhy dekretem z 15. srpna 1869.35 Podnikatelé Steiner a Honvéry
také zažádali v polovině roku 1869 o udělení povolení k technické přípravě
trati z Krnova na říšskou hranici směrem na Nisu. Stejní podnikatelé ještě
ve spojení s hutním manažerem a podnikatelem Aloisem Scholzem a s báňskými podnikateli Ignácem Vondráčkem a Davidem Gutmannem žádali
o povolení k technické přípravě na zbývající úsek k Krnova do Opavy.36
Všechny tyto pokusy však zůstaly jen ve fázi přípravy.
Koncem 60. let 19. století se opět vynořil starší, již jednou zamítnutý
projekt „Slezské západní dráhy“.37 V Jeseníku se v druhé polovici roku 1867
vytvořil zvláštní komitét zástupců průmyslu a veřejného života, v němž hrála
významnou roli firma „Regenhart und Raymann“, který se snažil prosadit
dráhu Zábřeh – Nisa.38 Byl také povolán vrchní inženýr Braun, aby provedl
nezbytná měření a uvedl tak navrhovaný projekt do konkrétní, přijatelné
podoby. Dráha měla totiž vést značně členitým terénem, především v úseku Hanušovice – Ramzová.39 Na počátku roku 1869 se opět o plánované
železnici psalo, tentokrát v pruském tisku. Objevily se zprávy, že by se
projektu měla ujmout Severní dráha Ferdinandova a vystavět nejen trať ze
Zábřeha na Nisu, ale také odbočku do Dolní Lipky. Rakouská strana ale
podobné informace dementovala s tím, že Severní dráha plánuje spoj na
Nisu ze Šternberka pravděpodobně přes Rýmařov.40 To však nebyla tak
docela pravda, protože Severní dráha měla zhotovit technické podklady
pro obě plánované dráhy, tedy jak ze Zábřeha, tak i ze Šternberka na
Nisu. Poté měly být zhodnoceny klady a zápory obou projektů a mělo se
určit, která z tratí je prospěšnější pro blaho země.41 Situace se však dostala
do bodu, kdy už většina zástupců veřejného života, průmyslu a obchodu
nehodlala pasivně čekat na rozhodnutí Severní dráhy, ale hodlala aktivně
do situace zasáhnout.
Vedle Centrální komise pro podporu železnic v Rakouském Slezsku
byla v roce 1869 ustavena další organizace na podporu železničních projektů v této části monarchie – Slezské zemské konsorcium pro stavbu železnic.
Mělo celkem 186 členů, převážně průmyslníků, obchodníků a bankéřů. Na
schůzi 9. července 1869 si zvolili 30 členný výbor (k nejaktivnějším patřili
bankéři Richard Menschik a Otto Schüller). Výbor konsorcia doporučil
35
Centralblatt, 1869, s. 634.
36
Tamtéž, s. 405.
37
Centralblatt, 1867, s. 288.
38
Státní okresní archiv Jeseník, fond PhDr. Rudolf Zuber, kart. 20, inv. č. 122.
39
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 101. Centralblatt, 1867, s. 382.
40
Centralblatt, 1869, s. 74.
41
Tamtéž, s. 241. Srov. ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora
Olomouc, kart. 239, inv. č. 2071.
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prodloužit předběžné koncese na dobu 80 let železnicím Opava – Krnov
– říšská hranice, Zábřeh – Jeseník – říšská hranice směr Nisa a Zábřeh (či
Mohelnice) – Rýmařov – Opava – říšská hranice směr Ratiboř s odbočkami
Velká Bystřice – Olomouc a Bruntál – Vrbno. Konsorcium také navrhovalo
prodloužit dráhy z Vrbna do Jeseníku, aby se vytvořila skutečná dopravní
síť. Pro první dvě jmenované železnice uvažovalo konsorcium pro přilákání
investorů o návrhu třicetiletých daňových prázdnin a garanci zisku.42
Odtud byl už jenom krůček k vytvoření skupin zájemců, kteří by
zažádali o koncesi, vytvořili akciovou společnost a zajistili finanční krytí
projektu. V průběhu roku 1869 se konstituovala hned dvě železniční
konsorcia - olomoucké a opavské - která se pokoušela získat koncesi na
dráhu, jež měla spojovat moravské a pruské železnice přes západní Slezsko.
V čele opavského konsorcia, jehož jádrem byla výše zmíněná Centrální
komise pro podporu železnic v Rakouském Slezsku, figurovali opavský
bankéř Otto Schüller, president opavské OŽK Eduard Zentzynski, továrník
Dr. Ludwig Mautner a říšský poslanec Dr. Carl Wilhelm Dietrich, později
také zemský poslanec Eduard Förster z Krnova a krnovský purkmistr
a továrník Alois Larisch. Vedle hlavní trasy také Opavští velmi usilovali
o výstavbu železnice, která by spojovala projektovanou dráhu se Zábřehem
na Moravě, ležícím na trati Olomouc – Praha. Opavské konsorcium však
začalo být v průběhu jednání o předběžnou koncesi poněkud nejednotné
v otázce vedení trasy, což záhy nahrálo olomouckému konsorciu při jeho
jednání o předběžnou koncesi.
V čele olomouckého konsorcia figuroval olomoucký dómský děkan
Robert hr. Lichnovský, továrníci Max Machanek a Eduard Böhm, purkmistr
Moravského Berouna Carl Martinek, olomoucký purkmistr Carl Schrötter
a velkoobchodník a továrník Moritz Primavesi.43 Olomoucké konsorcium
bylo již od počátku velmi aktivní. Mělo zájem o vybudování nejen hlavní
trasy z Olomouce do Krnova, ale také na linii Opava – Krnov – Město
Albrechtice – pruská hranice a na odbočku do Vrbna pod Pradědem a Rýmařova. O povolení k technickým přípravným pracím v úseku Olomouc –
Krnov – říšská hranice ve směru Hlubčice požádalo ministerstvo obchodu
a to udělilo povolení 5. března 1869.44 Velmi záhy olomoučtí dokončili
trasování úseku Olomouc – Krnov a byli připraveni podat na ministerstvo
obchodu žádost o udělení definitivní koncese.45
Vytouženou koncesi ke stavbě železnice Olomouc – Bruntál – Krnov
– říšská hranice obdrželi olomoučtí zájemci s bratry Kleiny dne 10. srpna
42
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 211,
inv. č. 2057.
43
O Robertu Lichnovském blíže M y š k a , M. a kol.: Biografický slovník Slezska
a severní Moravy VI, s. 84. Moritz Primavesi: M y š k a , M. a kol.: Historická encyklopedie
podnikatelů, s. 358. O podnikatelské rodině Machanků viz tamtéž, s. 288–289.
44
Centralblatt, 1869, s. 162 a 167.
45
Tamtéž, s. 260.
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1869. To pochopitelně nezůstalo bez odezvy na slezské straně, kde toto
rozhodnutí vzbudilo vlnu všeobecné nevole. Situace se neustále přetřásala
v tisku a často byl napadán opavský purkmistr, který však nebyl nijak výrazně na železničním neúspěchu opavského konsorcia zainteresovaný. Olej
do ohně přilévala také skutečnost, že koncese nebyla dlouho uveřejněna
a všeobecně se mínilo, že je to kvůli případným pozdějším změnám a machinacím. Situace však nebyla jednoduchá ani pro vítězné Olomoučany.
Allgemeine Agrarbank, která měla celou akci finančně krýt, se potácela
v těžké krizi, což způsobilo, že se obě konkurenční společnosti nakonec
zcela mimo očekávání sblížily.46 Rozličné problémy způsobily, že koncese
ze srpna 1869 nevstoupila vůbec v platnost a byla v roce 1870 nahrazena
za ne zcela průhledných podmínek novou koncesí.47
Ani zmíněné opavské konsorcium se snažilo nezůstat pozadu. Připravilo projekt dráhy, spojující Opavu a Trenčín přes Hradec nad Moravicí,
Fulnek, Suchdol nad Odrou, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašské
Klobouky a Brumov. Ministerstvo obchodu pak společnosti udělilo povolení
na přípravné technické práce 9. listopadu 1869 na dobu jednoho roku.48 Pro
výstavbu železnice v opavském Slezsku obdrželo 4. září 1869 dosti neurčitě
formulované povolení, platné osmnáct měsíců, na přípravné technické práce
v linii Zábřeh na Moravě (případně Mohelnice) – Opava – říšská hranice
ve směru na Ratiboř a Zábřeh na Moravě – Jeseník – Mikulovice – říšská
hranice ve směru na Nisu.49 Koncem listopadu 1868 ještě obdrželi Opavští
povolení na přípravu dráhy, spojující Těšín s Olomoucí, která měla vést
v linii Těšín – Frýdek – Místek – Nový Jičín – Hustopeče – Hranice na
Moravě – Lipník - Olomouc.50 Po výrazném oslabení konsorcia v následujícím roce však padly veškeré naděje, že by opavská strana mohla slíbené
železnice skutečně vystavět.
Činnost opavského železničního konsorcia se od počátku roku 1870
stále více sbližovala s olomouckým konsorciem, ke kterému se také většina
jeho členů nakonec připojila (Otto Schüller, Dr. Dietrich, Alois Larisch
Leopold Tuschla atd.).51 Z původních třiceti členů konsorcia zbyli pouze tři
členové a na počátku roku 1871 došlo patrně k jeho faktickému rozpadu.
Jediní, kteří nehodlali opustit myšlenku na vlastní železniční podnikání,
byli Eduard Zentzynski a Ludwig Mauthner. Zentzynski si nechal uherským ministerstvem veřejných prací a komunikací udělit v srpnu 1870
povolení k přípravným pracím v linii Trenčín – Opava, což bylo de facto
46
S c h i m p f , K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 33–36. Rukopis diplomové
práce, uložený v Nationalbibliothek Wien.
47
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Wien
1871, s. 417.
48
ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 700. Centralblatt, 1869, s. 814.
49
ZAO, fond Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 120. Centralblatt, 1869, s. 641.
50
Tamtéž, 1869, s. 864.
51
Centralblatt, 1870, s. 122, 195 a 227.
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prodloužení předchozího povolení z roku 1869 a ještě několikrát mu bylo
toto povolení prodlouženo.52 Oba představitele podporovala dlouhodobě
jak opavská OŽK, tak i opavský magistrát, ale to již v době, kdy hráli jasně
prim koncesionáři Moravsko-slezské centrální dráhy.53
Budoucnost však náležela posílenému olomouckému seskupení, resp.
již společnosti Moravsko-slezské centrální dráhy. Nejprve obdržel dne
2. dubna 1870 Dr. Dietrich s továrníkem Machankem povolení k přípravným pracím na trasu Opava – Suchdol nad Odrou – Nový Jičín – Valašské
Meziříčí – Vsetín – Valašské Klobouky – Brumov. Teprve po více jak dvou
letech obdržela společnost 6. října 1872 definitivní koncesi na Opavsko-trenčínskou dráhu.54 Se zamýšleným projektem souvisela celá řada úvah
o dalších možných variantách průběhu železnice. Například společnost
plánovala prověřit možnost vedené železnice z Moravského Berouna přes
Budišov nad Budišovkou, Odry až do Valašského Meziříčí.55
Definitivní koncese na stavbu a provoz Moravsko-slezské centrální
dráhy byla vydána 21. dubna 1870. Mezi koncesionáře patřili Robert hr.
Lichnovský, Max Machanek, Albert a Franz Kleinové, Moritz Primavesi,
Emanuel ryt. Proskowetz (továrník a velkostatkář, člen olomoucké OŽK
a zemský poslanec), Eduard Böhm, Dr. Innocenz Zaillner (zemský a říšský
poslanec, činný ve vedení německé liberální strany a později německé
ústavodárné strany), Dr. Dietrich, Dr. Karl Schrötter, Anton Luft (továrník a velkostatkář, dlouholetý starosta Bruntálu a zemský poslanec), Alois
Larisch, Eduard Förster, Leopold Tuschla a Otto Schüller.
Tato koncese nahrazovala předchozí definitivní koncesi z 10. srpna
1869, což je velmi zajímavý moment. Vše nasvědčuje tomu, že konsorcium
kladlo velký důraz na to, aby byla Moravsko-slezská centrální dráha založena na základě nového koncesního zákona z 13. dubna 1870, kterým společnost získala třicetileté daňové prázdniny.56 Pravděpodobně byla Centrální
dráha první železnicí, koncesovanou na základě nového zákona.57 Určitá
změna nastala také v oblasti financování výstavby nové dráhy. Finanční krytí
projektu totiž převzala Union banka, do které předtím vstoupila Allgemeine
Agrarbank a několik dalších menších bankovních domů. Union banka však
měla odlišné představy než akcionáři dráhy. Především požadovala úplné
převedení koncese na svou instituci a zproštění povinnosti výstavby odbo-

52
Tamtéž, 1870, s. 894.
53
ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 700.
54
L á z n i č k a , Zdeněk: Příspěvek k historii železničních projektů ve Slezsku. Slezský
sborník 47, 1949, s. 109. Láznička uvádí nesprávně jako datum vydání koncese 14. září 1871.
Z archivního materiálu vyplývá, že se ještě v roce 1872 pokoušeli opavští získat koncesi na
jmenovanou dráhu. ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 700.
55
Centralblatt, 1870, s. 940.
56
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 102.
57
S c h i m p f , K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 35.

121

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

ček do Vrbna a Rýmařova.58 I přes nová jednání s příslušnými ministerstvy
a novou terénní studii se však nepodařilo koncesi v tomto ohledu změnit.
Koncese měla platit devadesát let od otevření celé dráhy, stát si ale
vyhradil možnost po uplynutí třiceti let vystavěnou dráhu odkoupit. Zároveň
společnosti odpustil na budoucích třicet let daň z příjmu (tedy do roku
1900), ale nebyla stanovena garance zisku. To samozřejmě vyvolalo úvahy
o rentabilitě plánované dráhy. Jejich závěr byl ale vesměs optimistický. Byl
zdůrazňován rozvíjející se průmysl podél plánované železniční linie (před.
železárenský, textilní a potravinářský) a velká možnost importu levnějšího
hornoslezského uhlí. Navíc trasa projektované železnice představovala
nejkratší spojení Vratislavi a Vídně. Také se počítalo, že velmi výnosná
bude pobočná trať z Opavy do Trenčína, která bude moci zprostředkovat
levnější transport hornoslezského uhlí až do středních Uher.59 V koncesi
byla dále zakotvena povinnost vybudovat celou budoucí Centrální dráhu
včetně odboček do Vrbna a Rýmařova a napojení na pruské železnice ve
směru na Nisu a Hlubčice. Dráha měla být vystavěna jako jednokolejka,
výstavba druhé koleje byla podmíněna ročním minimálním ziskem 180
tisíc zlatých na jednu míli (asi 7,6 km) dráhy. Výstavba hlavní trati měla
začít nejpozději tři měsíce od udělení koncese a výstavba neměla trvat déle
než tři roky (tedy do 21. 4. 1873). Odbočky do Vrbna a do Rýmařova
musela dráha vystavět v situaci, kdy její čistý výnos dosáhnul alespoň 6 %
akciového kapitálu, nejpozději však tři roky od zprovoznění hlavní trati.
Koncesí byly také určeny maximální přepravní tarify. Cestující v první třídě
zaplatil maximálně 35 krejcarů za míli, 25 kr. v druhé třídě, 15 kr. ve třetí
třídě a 9 kr. ve čtvrté třídě. Maximální tarify zboží se pohybovaly od tří do
dvou krejcarů za celní cent. Byly však uvedeny četné výjimky, u kterých
musel být tarif snížen, především u dřeva, železa a obilí na 1,5 krejcaru
a na jeden krejcar u rud, uhlí, kamene a vápence.60
Jaké byly první kroky koncesionářů Centrální dráhy? Poté, co složili
v koncesi ustanovenou kauci 100 000 zlatých, byla převedena koncese se
všemi právy i povinnostmi na Union banku, tak jak bylo ujednáno dohodou mezi koncesionáři a Union bankou z 1. května 1870.61 Dne 9. května
byla převedena na Union banku stavba železnice, a to za celkovou sumu
devíti milionů zlatých včetně všech priorit. De facto se jednalo o jasný
prodej koncese upravený smlouvou.62 Přesně dva týdny poté obdržela
Union banka za svých devět milionů zlatých v hotovosti celkem 45 000
58
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 102.
59
Např. Centralblatt, 1870, s. 387–388.
60
Tamtéž, s. 481–485.
61
Kauce 100 000 zlatých pak hrála zajímavou úlohu při debatě o výstavbě pobočných
tratí Moravsko-slezské centrální dráhy, neboť jejího využití se po právu domáhali poslanci
při parlamentních debatách.
62
Viz: Stenographische Protokolle über die Sitztung des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates 8. Session 242. Sitztung vom 6. März 1877.
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akcií Moravsko-slezské centrální dráhy po 200 zlatých a vydala 45 000
prioritních obligací po 300 zlatých. Celkový nominální kapitál tedy čítal
plných 22,5 milionů zlatých ve stříbře (9 milionů zlatých v akciích + 13,5
milionů zlatých v prioritních obligacích). Záhy vytvořila syndikát (v jehož
čele stáli ředitel Slezského bankovního spolku ve Vratislavi Heinrich
Fromberg a Ludwig Ladenburg z Union banky), jehož prioritní kapitál čítal
13,5 milionů zlatých. Ten také vydal měsíc nato (20. června 1870) k upsání
celkem deset milionů zlatých, skládajících se z 20 000 akcií po 200 zlatých
s emisním kurzem 63 % (t.j. 126 zlatých) a 20 000 prioritních obligací po
300 zlatých s emisním kurzem 75 % (t.j. 225 zlatých). Burzovní komora
stanovila za den vydání dočasných akcií (jejich cena byla stanovena na 80
zlatých, zbývajících 46 zlatých mělo být doplaceno až následně) a prioritních akcií 24. června 1870 a od 1. července mohly být tyto cenné papíry
obchodovány i na burze. O akcie byl skutečně zájem, neboť poptávka silně
převýšila nabídku. Silně se o akcie centrální dráhy zajímal říšsko-německý
kapitál, neboť němečtí investoři očekávali brzy vysoké dividendy, tak jako
v případě Hornoslezské dráhy, která vykázala záhy po svém vzniku až 11
% dividendy. Upisování akcií a obligací trvalo do 15. září a vyneslo bezprostředně více než sedm milionů zlatých.63
První valná hromada společnosti se uskutečnila 23. května. Na ní byli
přítomni ze strany koncesionářů Albert Klein a Max Machanek. Union banku zastupovalo šest členů její správní rady. Na valné hromadě byla zvolena
první správní rada společnosti, kterou představovalo dvanáct členů. Šest
členů zastupovalo Union banku (Ludwig von Landenburg zvolen prezidentem správní rady) a šest členů „koncesionáře“ (Emanuel Proskowetz
zvolen viceprezidentem, dále Eduard Böhm, Albert Klein, Moritz Primavesi,
C.W. Dietrich a Innocenz Zaillner).
Na dráze se začalo neprodleně pracovat, ale stále pokračovaly nejasné
finanční machinace. Dne 23. července 1870 uzavřela Union banka s bratry Kleiny smlouvu o dílo. Kleinové se zavázali postavit danou železnici
a obstarat vybavení za paušál 12 750 000 zlatých a to do 1. října 1872.64
Velmi zajímavé je, že bratři Kleinové uzavřeli tentýž den smlouvu s Moravsko-slezskou centrální dráhou, zastoupenou E. Proskowtzem a Dr. L.
Lichtensternem. V této smlouvě garantovali Kleinové společnosti zisk
150 000 zlatých. Ještě zajímavější je, že Moravsko-slezská centrální dráha
tento obnos vůbec nevykázala ve své účetní uzávěrce.65 Lze se proto domnívat, že se mohlo jednat o určitý úplatek společnosti. Několik dní nato,
25. července 1870, Kleinové převedli vyvlastňování pozemků i obstarání
vozového parku zpět na společnost za finanční obnos 2 785 000 zlatých
Těmto machinacím také odpovídá skutečnost, že se nekonalo ani žádné
63
64
65

S c h i m p f , K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 45–48, 71–75.
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 102.
S c h i m p f , K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 76.
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výběrové řízení na stavbu trati a nefungovala prakticky žádná odpovídající
kontrola, což bylo kritizováno i ze strany některých říšských poslanců.66
Tak došlo k paradoxní situaci, že se stal koncesionář, který byl členem
představenstva, zhotovitelem celého díla a měl zároveň dohlížet sám na
sebe. Z toho vyplývaly i další praktické důsledky. Podle dostupných zpráv
se Kleinové snažili tlačit stavební náklady co nejníže, aby si zajistili co
největší zisky, což bylo spojeno se sníženou kvalitou provedeného díla.
Např. u Kylešovic se jistý železniční znalec pozastavoval nad faktem, že
byl železniční násep zhotoven ze směsi hlíny a písku.67
Faktem také zůstává, že si za provedení díla stavební firma bratří
Kleinů započítala slušnou marži. Účetní uzávěrka v roce 1871 vypočítala následující náklady spojené s realizací stavby: projekt 90 525 zlatých, odkupy
pozemků 867 000 zlatých, železniční spodek 4 985 416 zlatých, železniční
svršek 3 176 281 zlatých, železniční objekty 1 056 440 zlatých, výstavba
budov 328 459 zlatých, pořízení dopravního parku 1 114 363 zlatých, stavební režie 326 228 zlatých a provoz správy 130 382 zlatých, celkem tedy
12 075 094 zlatých.68 Jestliže byly maximální reálné náklady na výstavbu
propočteny později na 600 000 zlatých za míli, potom za přibližně 19 mil
(145 km) Moravsko-slezské centrální dráhy si firma napočítala ve finále 13
370 000 zlatých. Kleinové si tedy na této železnici mohli přijít až ke dvěma
milionům zlatých.69 Ještě většího zisku pak dosáhla Union banka, která
podle všeho mohla na výstavbě této trati vydělat až osm milionů zlatých.70
Jak probíhaly stavební práce na Moravskoslezské centrální dráze?
Slavnostní výkop nové dráhy se konal 22. listopadu 1870 v Moravském
Berouně. Stavební práce postupovaly i přes velmi náročný terén (jen
mezi Hlubočkami a Domašovem musela dráha 22-krát překonávat řeku
Bystřici) na moravském území poměrně rychle, takže mohla být železnice
zprovozněna v daném termínu. Na konci roku 1871 byl základ stavby
hlavní trati Olomouc – Krnov – říšská hranice zhotoven z 85 %, svršek
z 49 % a budovy ze 40 %. Na výstavbě trati pracovalo vždy několik tisíc
dělníků. Nejvíce se jich účastnilo na dokončovacích pracích v dubnu 1872,
kdy jejich počet dosáhl osmi tisíc.71 Úsek Olomouc – Krnov – Jindřichov
(108,5 km) byl otevřen pro nákladní dopravu 1. října 1872 a o dva týdny
později i pro osobní dopravu. Úsek Krnov – Opava (27,8 km) byl otevřen
až 1. listopadu 1872. Napojení na pruskou železniční síť se však ještě více
protáhlo, a to patrně z důvodu dlouhotrvajících jednání rakouské a pruské
66
Stenographische Protokolle 8. Session 242. Sitztung vom 6. März 1877.
67
Silesia z 28. září 1872. Schimpf, K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 78.
68
Stenographische Protokolle 8. Session 186. Sitztung vom 19. Februar 1876. Wien 1876.
69
Při jednáních říšského sněmu se uváděl zisk až tří milionů zlatých. Viz: S c h i m p f ,
K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn. s. 77.
70
Stenographische Protokolle 8. Session 186. Sitztung vom 19. Februar 1876. Wien 1876.
71
Geschäfts-Bericht der Mährisch-Schlesische Centralbahn für das zweite Geschäftsjahr 1872.
Wien 1875. Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1872, s. 413.
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strany. Výsledkem byla mezinárodní dohoda, uzavřená 21. května 1872.
Následně obdržela společnost Hornoslezské dráhy koncesi k výstavbě
spojky z Hlubčic na říšskou hranici 22. července 1872.72 Tak bylo napojení
z Krnova na říšskou hranici ve směru na Hlubčice otevřeno 25. září 1873,
přičemž provoz této tříkilometrové spojky převzala Hornoslezská dráha. Pro
veřejnost byla spojovací dráha otevřena až 1. března 1874.73 Po dohotovení
pruského úseku do Głucholaz mohla být konečně zprovozněna také spojka
Jindřichov – říšská hranice v délce čtyři kilometry, což se uskutečnilo 1. prosince 1875.74 Jako třetí železniční spoj s Pruskem měla sloužit Centrální
dráze trať z Opavy do Pustých Jakartic, jejíž předběžnou koncesi získala
Centrální dráha již v srpnu 1872.75
Jaký byl provoz v samotných počátcích Centrální dráhy? Denně
jezdily na hlavní trati Olomouc – Opava i na vedlejší trati Krnov – Jindřichov dva smíšené vlaky tam i zpět. Ranní vlak vyjížděl z Olomouce ve
3:55 a v Opavě (nádraží SDF) byl v 9:00, odpolední vyjížděl z Olomouce
v 16:05 a v Opavě byl 21:40. Z Opavy vyjížděl ranní vlak v 6:39 a v Olomouci byl 11:46, odpolední vlak vyjížděl ve 14:30 a v Olomouci byl ve
20:32. Nejrychlejší vlak o průměrné rychlosti 23 km/hod. zvládl cca. 115
km dlouhou trať za pět hodin, nejpomalejší vlak jel o průměrné rychlosti
19 km/hod. o hodinu déle.
Pro průmysl opavské části Slezska mělo velký význam budování vleček k jednotlivým závodům v bezprostředním okolí dráhy. První vlečkou,
jejíž výstavbu povolila Zemská vláda slezská v srpnu 1873, byla vlečka
ke skrochovickému cukrovaru, která byla zprovozněna ještě do konce
roku 1873.76 Zanedlouho byl vlečkou spojen také vávrovický cukrovar,
který obdržel koncesi v červenci 1875.77 O tři roky později zažádala firma
Lifner & Larisch o povolení k výstavbě vlečky k jejímu skladišti dřeva
a uhlí v Krnově.78 Na počátku 80. let byla povolena výstavba vlečky do
cukrovaru v Háji u Opavy a v roce 1882 stavba vlečky k parní pile firmy
Max Berl v Bruntále.79
Ve stejnou dobu, kdy byly zprovozněny první úseky centrální dráhy,
získala akciová společnost Moravsko-slezské centrální dráhy definitivní
koncesi k výstavbě a provozu dráhy Opava – Nový Jičín – Vlárský průsmyk
(6. října 1872). Společnost měla začít se stavbou nejpozději do šesti měsíců
od udělení koncese a dokončena měla být do tří let. Kauce, kterou musela
společnost složit se nyní vyšplhala již na půl milionu zlatých. Společnost se
72
73
74
75
76
77
78
79

Centralblatt, 1872, s. 875 a 817–820.
Centralblatt, 1874, s. 210.
Centralblatt, 1875, s. 1038.
Centralblatt, 1872, s. 778. Totéž 1873, s. 980 a 1070.
Centralblatt, 1873, s. 892, 898–899 a 1143.
Centralblatt, 1875, s. 917.
Centralblatt, 1878, s. 894 a 896.
Centralblatt, 1881, s. 1345. Centralblatt, 1882, s. 1523.
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také zavazovala, že v případě stavby z Ratiboře vybuduje spojku z Opavy
k pruským hranicím.80
První valná hromada akcionářů, uskutečněná 29 října 1872, schválila
vydání cenných papírů v hodnotě 22,5 milionu zlatých. Bylo vydáno 45 000
akcií po 200 zlatých s emisním kurzem 69,5 % (t.j.139 zlatých) a 45 000
prioritních obligací s emisním kurzem 88,5% (t.j. 265,5 zlatých), které
převzala Union banka.81 Ačkoliv byl tedy nastaven výhodný kurz, o akcie
nebyl zdaleka takový zájem jako v případě upisování emise z roku 1870.
Mělo to minimálně dvě příčiny. Jednak se v roce 1870 zhoršily poměry na
finančním trhu a jednak nově postavená dráha nevynášela zdaleka takový
zisk, jaký si představovala většina zainteresovaných. Přitom společnost
peníze na výstavbu dráhy, jejíž vybudování bylo odhadováno na 17,8 milionu zlatých (993 tisíc zlatých na míli), akutně potřebovala. Přesto se však
Moravsko-slezská centrální dráha rozhodla zahájit výstavbu. Zakázku na
výstavbu obdržela firma Knauer und Gross, dodávku kolejnic Vítkovické
železárny a dodávku spojovacího materiálu železárny Těšínské komory
a Štěpánovského horního a hutního těžířstva. Lokomotivy měly být odebrány
z lokomotivky ve Floridsdorfu, osobní vozy z vagónky ve Štýrském Hradci
a nákladní vozy ze strojírny v Kirchheimu. Stavební práce se rozběhly naplno
v květnu 1873, ale do rozběhlého podniku rozhodující mírou zasáhly ještě
týž měsíc burzovní úpadek a vypuknuvší hospodářská krize.82
Stavět novou dráhu v situaci nastupující hospodářské krize a nedostatku kapitálu se ukázalo jako fatální rozhodnutí a společnost se dostala
do silných finančních problémů. Stát se pokusil pomoci poskytnutím státní
garance zisku na dvacet let, ale tento krok již přišel pozdě a nepřilákal
nového investora.83 Olomoucká obchodní a živnostenská komora navrhovala použít výstavbu jmenované dráhy na snížení nezaměstnanosti, ale ani
v tomto směru mnoho nepochodila.84 Ve stejném smyslu apelovala v červenci 1874 na ministerstvo obchodu také opavská obchodní a živnostenská
komora, která považovala výstavbu této železnice za dobré řešení v situaci,
kdy zkrachovaly mnohé podniky (např. opavská papírna).85 Projekt, který již
80
Centralblatt, 1872, s. 1148–1150.
81
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 104.
82
Protokoll über die Verhandlungen...samt Geschäfts-Bericht für das Jahr 1873. Wien 1874,
s. 4–5.
83
Viz zákon z 3. května 1874. Otištěno v Centralblatt, 1874, s. 239–240 a 473–474. Tehdy
již akvizitéři Centrální dráhy odhadovaly náklady na výstavbu 18,5 mil železnice z Opavy na
hranici s Uhry včetně spojky Opava – pruská hranice na 13,8 milionů zlatých, t. j. 748 000
zlatých za míli. Nominální investiční kapitál však musel činit alespoň 18,9 milionů zlatých, t.
j. přibližně milion zlatých na míli. Stát se zavázal ručit čistý roční výtěžek včetně umořovací
kvóty ve výši 51 800 zlatých za míli, který měl být vyplácen po otevření prvního úseku Opava
– Nový Jičín.
84
ZAO, pobočka Olomouc, fond obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 239,
inv. č. 2080.
85
ZAO, fond Zemská vláda slezská, kart. 700. ZAO, fond obchodní a živnostenská komora
Opava, kart. 120.
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spolykal do konce roku 1873 přibližně 4,7 milionů zlatých, však nepřilákal
v krizové situaci žádného investora a musel nutně zkrachovat.86 společnost
Moravsko-slezské centrální dráhy se ještě pokusila převést výstavbu dráhy
Opava – Vlárský průsmyk na jinou společnost. Zájem projevila Společnost
Povážské dráhy, na níž měla Vlárské dráha přímo navazovat, ale pro své
vlastní finanční problémy, spojené s krachem Wiener Wechslerbank, nebyla schopna ani ona pokračovat ve stavbě.87 Stát také podnikl další krok
k záchraně projektu. Zákonem ze 3. května 1874 přiznal Opavsko - Vlárské
dráze státní garanci ve výši 51 800 zlatých na míli železnice po dobu dvaceti
let a zákonem z 28. března 1875 byla tato lhůta prodloužena na plných 90
let.88 Ale ani lákavé státní záruky nebyly s to přilákat solventního zájemce
do krachujícího podniku. Celý projekt definitivně padl v roce 1879, kdy
byla platná koncese ministerstvem obchodu oficiálně zrušena.89
Finanční problémy Moravsko-slezské centrální dráhy spočívaly také
v dalších skutečnostech. Do prekérní situace se dostala společnost již svým
závazkem proplácet každý rok část prioritních obligací. Obligace byly přitom
splatné dvakrát ročně, 1. ledna a 1. července, přičemž společnost musela
pro tento účel vyčlenit ročně více než 300 000 zlatých. Přesto, že dráha
přinesla čistý zisk dosahující hodnoty nad 300 000 zlatých teprve v roce
1881, splácela pravidelně své obligace až do 1. července 1874. Chybějící
finance byly do této doby čerpány ze stavebního rozpočtu společnosti. Další
vyplácení bylo v roce 1874 pozastaveno z důvodu nebezpečí konkurzu
a byl jmenován kurátor, který měl dohlédnout nad vypracováním dohody
mezi společností a věřiteli. Záhy přibyli ještě další dva kurátoři, reprezentující zájmy vlastníků priorit z obou emisí, a tři pověřenci, kteří měli být
nápomocni v hledání východiska ze svízelné situace.90
Všechny tyto skutečnosti se promítli i do ceny akcií Moravsko-slezské
centrální dráhy na burze cenných papírů. Akcie dráhy padly prudce již
v krizovém roce 1873, ale v následujících letech se propadly na naprosté minimum a doslova zdevalvovaly. U prioritních obligací došlo také
k výraznému poklesu, ale udržely si alespoň určitou hodnotu. K obratu
k lepšímu došlo až na počátku 80. let, kdy se situace ve společnosti poněkud uklidnila vstupem nového investora. Následující tabulka nám přiblíží
pohyb průměrných ročních cen akcií v období největší krize společnosti.

86
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1875, s. 321.
87
R i n g e s , Vladimír: Stezkou dějin naší dopravy. Praha 1958, s. 78. S c h i m p f ,
K.: Die Mährisch-Schlesische Centralbahn, s. 52–53. Centralblatt, 1872, s. 651–652. Tamtéž,
1874, s. 16. Srovnej L á z n i č k a , Z.: Příspěvek k historii železničních projektů ve Slezsku.
s. 113–114.
88
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 220 a 274.
89
Centralblatt, 1879, s. 450.
90
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1876, s. 280. Totéž 1877, s. 321ad.
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Tabulka 1
Průměrné roční ceny akcií a obligací Moravsko-slezské centrální dráhy
v letech 1872–1880 (ve zlatých).91
1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
140,9 80,3 26,4 15,3
8,0
2,9
8,1 13,4

Akcie à
200 zl. rak.
měny
141,2
Totéž II.
emise
Obligace à 89,0
300 zl. rak.
měny
Obligace à
200 zl. rak.
měny

99,9

31,3

-

8,2

77,5

45,1

33,6

24,3

78,7

60,4

26,3

33

19,0

21,3

27,2

33,8

V následujících letech padla řada návrhů, jak celý podnik sanovat,
ale z nejrůznějších příčin nebyl žádný přijat. Správní rada tedy jako jediné
východisko ze situace viděla přímý prodej společnosti. Rozhodujícím momentem bylo v tu chvíli aktivní vystoupení finanční skupiny Société Belge,
která měla mezi pověřenci svého zástupce. Společnost získala většinový
balík akcií a v roce 1880 ovládla na mimořádné valné hromadě správní radu.
Je otázkou, proč se vůbec Société belge angažovala v podniku, z něhož
nevyhlížel žádný větší zisk? Některé kroky společnosti prozrazují, že zamýšlela vytvořit Severní dráze Ferdinandově fiktivní konkurenci a počítala
s tím, že Severní dráha odkoupí z důvodu likvidace konkurence Centrální
dráhu. Tak došlo např. ke zvýhodnění uhelných tarifů na Centrální dráze
vzhledem k tarifům Severní dráhy. Když začalo být jasné, že se Société
Belge její taktika nevydařila, rozhodla se k prodeji svého balíku akcií. V roce
1883 koupila většinový podíl akcií v Moravsko-slezské centrální dráze od
Société Belge společnost Wiener Bankverein.92
Jaké byly hospodářské výsledky nové dráhy? Ještě v posledních třech
měsících roku 1872 stačila společnost na prvním zprovozněném úseku
přepravit téměř 50 000 osob a více než 20 tisíc tun zboží. Třetinu všeho
transportovaného zboží tvořilo uhlí, následované dřevem, cukrem, železnými a ocelovými výrobky a obilím.93 Tato struktura přepravovaného zboží
byla typická minimálně po celé počáteční období provozu Centrální dráhy.
Po celé sledované období (1878–1888) přeprava zboží s drobnými krizemi
91
Sestaveno na základě údajů příloh v příručce Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch,
1874–1881.
92
Geschichte der Eisenbahnen I/2, s. 277–278. S c h i m p f , K.: Die Mährisch-Schlesische
Centralbahn, s. 53–55.
93
Geschäfts-Bericht der Mährisch-Schlesische Centralbahn für das zweite Geschäftsjahr 1872.
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mírně narůstala a v roce 1888 dosáhla svého dlouhodobého maxima na
hodnotě 450 tisíc tun. Přeprava osob zaznamenala poněkud dramatičtější
průběh, neboť po počátečním nárůstu stagnovala až do roku 1879, kdy
dosáhla historického minima na úrovni 167 tisíc osob. Na to mohlo mít
také vliv zvýšení přepravních tarifů pro osobní dopravu od počátku roku
1878.94 Od roku 1879 ale postupně počet cestujících narůstal až na hodnotu
451 tisíc osob s obrovským nárůstem v posledním sledovaném roce. Dráha
provozovala všechny vozové třídy, ale 90% cestujících používalo III. a IV.
vozovou třídu (II. vozovou třídu používalo v průměru 10% cestujících
a I. třídu necelé procento), což odpovídá obecnému trendu i u ostatních
železničních společností. Nejvíce cestujících bylo odbaveno ve stanicích
Krnov, Opava, Olomouc, Bruntál a Město Albrechtice.95
Pokud analyzujeme finanční situaci Moravsko-slezské centrální dráhy, dospějeme k dosti závažnému zjištění. Až do roku 1880, tedy až do
ovládnutí společností Société belge, se nacházel podnik ve velmi tristní
finanční situaci. Pokud srovnáme celkové příjmy s výdaji, zjistíme, že čistý
zisk v některých letech nedosahoval ani sta tisíc zlatých. A to se společnost
zavázala splácet každoročně prioritní obligace, na což musela ročně vyčlenit přibližně 300 tisíc zlatých. Do roku 1877 výdaje v podstatě neustále
rostly a příjmy tento nárůst jen pozvolna vykrývaly. Obrat nastal až v roce
1880, kdy začaly jednak klesat výdaje a prudce vzrůstal příjem podniku.
V roce 1883 překonal zisk společnosti hranici 900 tisíc zlatých a v roce
1888 dokonce hranici jednoho milionu. Výdaje, které dosáhly v roce 1877
maxima na hranici 600 tisíc zlatých, klesly až na hodnotu 434 tisíc zlatých
na závěr sledovaného období.96
Jaké byly další osudy Centrální dráhy? Velmi špatná finanční situace
zabránila společnosti vystavět zbylé dvě v koncesi zmíněné dráhy, a sice
železnici do Rýmařova a do Vrbna pod Pradědem. Sice v roce 1874 zaznamenáváme zvýšenou aktivitu kolem projektované dráhy do Rýmařova, ale
došlo pouze k technicko-vojenské revizi trasy.97 V otázce stavby této dráhy
se v roce 1874 angažovala olomoucká obchodní a živnostenská komora,
která požádala o spolupráci také svou sesterskou organizaci v Opavě. Komora sepsala petici ministerstvu obchodu, ve které požadovala vyhlášení
dráhy Valšov – Rýmařov za nouzovou stavbu, což znamenalo financování
stavby ze státního rozpočtu.98 Výstavby obou tratí se nakonec skutečně
chopil stát, neboť Union banka odmítla tento projekt podpořit. Debata
o tom, zda tratě vystavět na státní náklady, se rozpoutala v parlamentu
94
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1878, s. 378.
95
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1872–1892.
96
Österreichisches Eisenbahn – Jahrbuch, 1872–1892.
97
ZAO, pobočka Olomouc, fond Obchodní a živnostenská komora Olomouc, kart. 239,
inv. č. 2077.
98
ZAO, fond Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 120.
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na počátku roku 1876, tedy v době, kdy měly být obě pobočné trati již
v provozu. Proti tomuto záměru se postavili především liberálové a liberální
tisk, kritizující státní zachraňování neúspěšných železničních společností
a projektů.99 Přesto však bylo nakonec rozhodnuto o státní intervenci.
Boj o výstavbu dráhy do Vrbna se rozpoutal již v druhé polovině
roku 1875. Ve věci se angažovala především opavská obchodní a živnostenská komora, která adresovala vídeňským poslancům několik peticí
s požadavkem podpory vyprojektované dráhy (11. září 1875, 10. ledna
1876, 13. února 1876). Na přelomu roku 1875/6 do Vídně zaslali svoje
dobrozdání také průmyslníci (pod vedením Ad. Grohmanna a Josepha
Kühnela) z Vrbna, Ludvíkova, Štáhle a dalších obcí Bruntálska. V peticích
se zdůrazňovala nejen rentabilita tratě, která by byla zajištěna řadou průmyslových podniků. Zdůrazňovala se také nutnost pomoci oblasti, která
byla zasažena hospodářskou krizí. Počítalo se s tím, že výstavba železnice,
kterou měl realizovat stát, přispěje alespoň dočasně ke snížení nezaměstnanosti.100 Nezůstalo však jenom u petic. Například vrbenští Grohmannové
podporovali projekt i finančními dotacemi. Tak v roce 1876 přispěla firma
Weiss und Grohmann částkou 1000 zlatých, Karl Grohmann 8000 zlatých,
Eduard Grohmann 5000 zlatých a o dalších příspěvcích se mělo jednat.101
Vrbno se však nemělo stát koncovým bodem projektované železnice.
Plánovalo se, že se bude pokračovat dále na Jesenicko ve směru Mnichov
– Horní Grunt nebo Železná – Vidly. Při dalších debatách se však ukázalo,
že další pokračování trati směrem na Jeseník se potýká s vážnými terénními
problémy, především s velkým převýšením. Jestliže v nejvyšším bodě měla
trať dosáhnout 769 m.n.m., potom v Jeseníku to bylo pouze 408 m.n.m: trať
by tedy dosahovala stoupání 25–29 promile, což by bylo technicky velmi
náročné. Kromě toho si jeseničtí zástupci již od této trasy příliš neslibovali
a za důležitější považovali napojení na Moravskou pohraniční dráhu.
Již 12. března 1876 byl vydán zákon o státní výstavbě dráhy Milotice
nad Opavou – Vrbno. Železnice měla být vystavěna jako normálněrozchodná lokální dráha na níž se vztahovaly méně náročné technické normy než
na dráhy hlavní. Na rok 1876 byla stanovena zvláštní vládní subvence na
výstavbu ve výši 400 000 zlatých. O den později byla zákonem schválena

99
Blíže Stenographische Protokolle 8. Session 185. Sitzung am 18. Februar 1876 (projednání
projektu Milotice nad Opavou – Vrbno) a Sitzung 186 am 19. Februar 1876 (projednání
projektu Valšov – Rýmařov). Jak Kronawetter trefně poznamenal na adresu státní pomoci:
„Das Fett hat man abgeschöpft, die Wassersuppe sollen der Staat und die Steuerträger geniessen.“ Za
přijetí návrhu státní výstavby pobočných tratí se zasazoval mimo jiné i šumperský poslanec
Oberleitner a Dr Stockert.
100 ZAO, fond Obchodní a živnostenská komora Opava, kart. 120.
101 M y š k a , Milan: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých
zemích. Ostrava 1997, s. 121.
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také státní výstavba dráhy Valšov – Rýmařov, která se měla udát za velmi podobných podmínek, subvence na rok 1876 činila ale jen 300 000 zlatých.102
Na konci března se uskutečnila technická revize tratě do Vrbna, ale
drobné změny se na projektu realizovaly ještě i v roce 1877.103 Stavba
samotné trati byla zahájena nejvyšším rozhodnutím z 20. července 1879.
Na stavbu dráhy v tomto případě přispěly i některé nestátní subjekty.
Řád německých rytířů poskytl ke stavbě trati zdarma pozemky v hodnotě
4800 zlatých a dalších 5000 zlatých v hotovosti a vratislavské biskupství
přispělo 10 000 zlatými a 13 000 pražci v ceně 4300 zlatých. Velkostatkáři mezi sebou vybrali celkem 24 000 zlatých a ostatní menší hospodáři
a podnikatelé téměř 32 000 zlatých. Celkem tedy příspěvek soukromého
sektoru dosáhl výše 56 000 zlatých.104 Dvacetikilometrová dráha Milotice
nad Opavou – Vrbno byla otevřena 5. prosince 1880 a její kuriozitou byly
rekordně nízké náklady na výstavbu. Ta se stala podle Czedika nejlevnější
lokální tratí v monarchii s rozpočtem 58 300 K za stavební kilometr trati.105
Záhy po otevření dráhy do Vrbna se však začala projevovat nízká
rentabilita tratě. Jestliže v přepravě osob můžeme označit výsledné hodnoty
v 80. letech jako průměrné (počet cestujících kolísal v rozmezí 30 – 40 tisíc,
v roce 1888 pak téměř 45 tisíc), potom v transportu zboží dráha citelně
zaostávala. V průběhu 80. let nepřekročil roční objem přepraveného zboží
50 tisíc tun. To se také projevilo v příjmech dráhy, které stačily pouze pokrýt náklady a zisk z dráhy byl mizivý. Objem přepravených osob a zboží
rostl v počátku provozu dráhy jen velmi mírně, což se projevilo v ziscích,
které byly téměř konstantní.
Výstavba železnice Valšov – Rýmařov byla povolena v srpnu roku
1876 a v listopadu se konala politická pochůzka plánované linie. Stavba
železnice pak byla následně rozdělena formou veřejné soutěže mezi několik
podnikatelů.106 Čtrnáctikilometrová trať z Valšova do Rýmařova byla 9. října
1878 zkolaudována a 15. října uvedena do provozu. Ještě před zahájením
provozu, dne 17. září, byla uzavřena mezi státem a Moravsko-slezskou
centrální dráhou dohoda o převzetí provozu na právě dostavěné dráze.107
Dohoda byla pro Centrální dráhu poměrně velkorysá. Společnost obdržela
postavenou dráhu i s vozovým parkem, který mohla užívat do nákupu vlastních vozů, nejvýše však půl roku. Další případné rozšíření dráhy se mělo
provést za státní peníze. Státní dráhy také přiznaly příspěvek na některé
102 Centralblatt, 1876, s. 262 a 299.
103 Ještě při parlamentních debatách se stále uváděly dvě varianty železniční trati do
Vrbna: buď přes Andělskou Horu nebo údolím Opavice. Viz: Stenographische Protokolle 8.
Session 185. Sitzung am 18. Februar 1876.
104 Centralblatt, 1879, s. 776. Totéž 1880, s. 212–213.
105 C z e d i k , Alois: Der Weg von und zu den österreichischen Eisenbahnen 1824–1854/8,
1882–1910 I. Wien – Teschen – Leipzig 1913, s. 125 a 148–149.
106 Centralblatt, 1876, s. 778 a 387.
107 Smlouva otištěna v Centralblatt, 1878, s. 747–749.
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výdaje, např. třetinu výdajů za opravy kolejí a budov ve stanici Valšov.
Centrální dráha se musela za tuto pomoc zavázat k vyplácení každoroční
náhrady státu. Výstavba celé trati přišla na 1 024 908 K (512 454 zlatých);
kilometr trati stál tedy v průměru 74 500 K.108 Výstavba obou pobočných
tratí byla tedy velmi hospodárná. Oba úseky přešly od počátku roku 1889
do státního provozu.
Státní aktivita při výstavbě pobočných tratí Moravsko-slezské centrální dráhy byla jen předzvěstí mnohem větší státní akce – postátnění
Centrální dráhy. Zákon o postátnění Moravsko-slezské centrální dráhy,
Moravské pohraniční dráhy a České západní dráhy prošel na zasedání
parlamentu 5. listopadu 1894 a vydán byl 11. prosince 1894. Centrální
dráha měla obdržet jako náhradu prioritní státní půjčku ve výši 33 milionů
korun (16,5 milionů zlatých) se 4% zúročením na dobu 70 let (tedy do
roku 1965). Stát také převzal za Centrální dráhu povinnost vystavět trať,
spojující Opavu s Ratiboří a na tento účel uvolnil 400 000 zlatých.109 Od
roku 1895 se tratě někdejší společnosti Moravsko-slezské centrální dráha
rozvíjely plně v rámci Rakouských státních drah.
Pro opavské Slezsko znamenalo vybudování Moravsko-slezské centrální dráhy položení základů skutečné železniční sítě. Na hlavní trať se
postupně navázala celá řada pobočných tratí, které zabezpečovaly lokální
dopravu. Došlo také k několikanásobnému napojení na síť pruských železnic, což byl dlouhodobý požadavek všech slezských zástupců průmyslu
a obchodu. Zároveň však zůstal nerealizován dlouholetý sen opavských
zástupců o železničním spojení s Horními Uhrami, respektive s Trenčínem
a jeho trhy s vlnou. Osudy samotné akciové společnosti Moravsko-slezské
centrální dráhy jsou pak přímo ukázkou peripetií železničního podniku,
ve kterém se snoubila dobrá myšlenka s finanční spekulací a snahou vydělat za každou cenu. Je ukázkou železničního podniku, jenž byl založen
na spekulaci a jehož vývoj svou povahou nevyhnutelně směřoval vyústit
v krizi. Zároveň Moravsko-slezská centrální dráha reprezentuje soukromý
železniční podnik, do jehož fungování v krizové situaci kladně zasáhl stát
i nový soukromý investor.

Mährisch-schlesische Centralbahn und die Errichtung
des Eisenbahnnetzes in Westschlesien
Westschlesien kennzeichnete sich von der Teilung Schlesiens in den 40. Jahren
des 18. Jahrhunderts durch ungünstige Verbindungssituation trotz seiner wirtschaftlichen
Bedeutung. Nach dem Gewinn Galiziens, bei der ersten Teilung von Polen im Jahr 1772,
108
109

C z e d i k , A.: Der Weg von und zu den österreichischen Eisenbahnen I, s. 125 a 148–149.
Centralblatt, 1894, s. 827.
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begann es mit dem Aufbau des Netzes von Staatsstraßen dank dem strategischen Wert
Teschen und Umgebung, aber in Westschlesien zeigte sich der neue Trend zuerst seit den
30. Jahren des 19. Jahrhunderts. Analogische Situation herrschte auch später in der Ära der
Eisenbahnen. Kaiser Ferdinands Nordbahn wurde mit Rücksicht auf strategisch-militärische
und wirtschaftliche Verhältnisse so errichtet, dass sie Westschlesien nicht durchgang. Am
Anfang der 40. Jahren des 19. Jahrhunderts, also noch im Verlauf des Ausbaues der Hauptbahn von Kaiser Ferdinands Nordbahn, versuchten die troppaueren Vertreter erfolgslos um
die Änderung in der Führung der Trasse vorgesehener Eisenbahn zu ihrem Vorteil. Am Ende
wurde nur geplante Zweigbahn aus Schönbrunn nach Hauptlandesstadt Troppau ausgebaut,
die einzige Bahnstrecke im westlichen Schlesien jedoch bis den Aufbau Mährisch-schlesische
Centralbahn blieb. Im Laufe der 50. und vornehmlich 60. Jahren des 19. Jahrhunderts wurde
eine ganze Reihe von den Vorschlagen für die Errichtung der neuen Eisenbahnen in der
westlichen Hälfte Österreich-Schlesiens geschafft (Plan sgn. Schlesische Westbahn), aber
umstandshalber wurde kein Projekt ausgeführt.
In zweiter Hälfte der 60. Jahren aktivierten sich paar Organisationen an der mährischen und schlesischen Seite, die sich die Ziele stellten, z. B. Verkehrverhältnisse zu verbessern. Auf Basis dieser Gesellschaften gründeten sich die Konsortien von Interessenten für
die Zuteilung der Bahnkonzessionen. Im Fall Mährisch-schlesische Centralbahn gestaltete
sich sofort zwei Baukonsortien, der nach vorigen Kämpfen auf Grund der äußeren Ursachen
annäherte (finanzielle Probleme Allgemeine Agrarbank).
Die Gesellschaft stellte einen typischen Spekulationsbetrieb dar, der von Anfang an
von einer ganzen Reihe finanziellen Unklarheiten und Nichtstandardmethoden begleitet
wurde. Die Wirtschaftsführung balancierte bis zum Société Belge-Beitritt an der Bruchgrenze.
Die Gesellschaft wurde stark von der Wirtschaftskrise betroffen und im Laufe der 70. Jahren
verloren die Aktien der Centralbahn 95% ihres Ursprungswertes. Die Situation im Betrieb
stabilisierte sich zwar in der 80. Jahren, aber bis zur Verstaatlichung im Jahre 1894 kämpfte
die Bahn mit einer ganzen Reihe von Problemen.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Pavla Slavíčková
Prameny k dějinám Olomouce a českých
zemí ve stockholmských archivech

Vzhledem k probíhající práci na akademických dějinách města Olomouce bylo potřeba v této souvislosti revidovat případně doplnit informace
týkající se jednoho z nejdramatičtějších období dějin tohoto města tj. doby
švédské okupace od roku 1642 do roku 1650 a to na základě pramenů
uložených ve švédských archivech. Zatím jediným historikem, který v těchto
místech bádal na toto téma, byl Beda Dudík. Své výsledky publikoval v dnes
již více jak sto let staré knize Die Schweden in Böhmen und Mähren.1 Výzkum
se mohl uskutečnit jen díky podpoře Statutárního města Olomouce, které
tuto práci podpořilo udělením zvláštního stipendia. Přes všechna očekávání
se prokázalo, že se v archivech ve Stockholmu, kde byl výzkum veden, nenacházejí žádné přímé prameny k tomuto tématu, a to především vzhledem
k tomu, že kanceláře hlavních vojenských velitelů Banéra a v souvislosti
s Olomoucí pak především Torstenssona, byly ztraceny. Díky tomu bylo
nutné použít prameny druhotné, a to především korespondenci a různé
typy relací. Vzhledem k uspořádání archivního materiálu ve švédských
archivech to znamenalo projít hned několik fondů, resp. sbírek, a to jak
v Dudíkových stopách tak i ve stopách několika dalších mladších historiků
z českých zemí, kteří v těchto místech v souvislosti s jinými tématy bádali.
Vzhledem k nastalé situaci se tak spektrum problému rozšířilo v některých obdobích z původně olomouckých případně moravských dějin na
prameny týkající se českých zemí obecně. Většinu materiálů vztahujících
se nějakým způsobem k české otázce, a to v období stavovského povstání
a třicetileté války, které doposud nebyly historiograficky využity případně
z nich neexistují u nás dostupné opisy, jsem zdigitalizovala. Následující
článek je pak de facto přehledem těchto písemností.
Stalo se již tradicí informovat historickou veřejnost o badatelských
počinech uskutečněných ve švédských archivech a knihovnách. Na rozdíl
od doby Dobrovského2 nebo Dudíka, kteří tyto instituce navštívili v souvislosti s dějinami našich zemí mezi prvními, se stala tato místa nesrovnatelně
1
D u d í k , Beda: Die Schweden in Böhmen und Mähren 1640–1650. Wien 1879.
2
Dobrovského cesta do Švédska a Ruska v roce 1792 viz D o b r o v s k ý , Josef:
Literarische Nachrichten von einer … Reise nach Schweden und Russland. Prag 1796.

Časopis Matice moravské 124/2005
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dostupnějšími, stále si však uchovávají určitý nádech exotičnosti resp., jak
to nazval Miroslav Hroch, „tajemna“. Velký podíl na tom má zřejmě i poměrně nepřehledná struktura a špatný stav uspořádání pramenů týkajících
se našich zemí v těchto archivech, ostře kontrastující s jinak velmi benevolentními badatelskými podmínkami a vstřícností místních archivářů stejně
jako švédských historiků majících povědomí alespoň okrajově o českých,
resp. moravských dějinách.
Dosavadní bádání ve švédských archivech, případně knihovnách, bylo
vedeno několika směry. V první řadě se zájem českých badatelů počínaje
19. stoletím obracel na otázky kolem bohemik.3 V souvislosti s tématem
stavovského povstání zavítal do stockholmského Říšského archivu na
počátku 20. století Vlastimil Kybal. V centru jeho zájmu stály především
materiály týkající se české pobělohorské emigrace. Stejné téma zajímalo
také Františka Hrubého, který nenavštívil archivy osobně, ale nechal si
udělat kopie potřebných materiálů. Zcela zvláštní místo má v souvislosti
se švédským prostředím téma Albrechta z Valdštejna stejně jako J. A.
Komenského.4 Z pozdějších badatelů navštívil švédské archivy a knihovny
Miroslav Hroch, který o své cestě zveřejnil v r. 1959 rozsáhlou studii v SAP,5
a po něm v roce 1979 Josef Kollmann.6 Na jeho nepublikovanou, velmi
podnětnou strojopisnou zprávu upozorňuje Petr Maťa, který se švédským
materiálem zabýval asi nejnověji a v roce 1992 publikoval závěry svého
sice krátkého, ale plodného studijního pobytu taktéž v SAP.7 Vzhledem ke
komplikované orientaci ve švédských archivních materiálech je především
Hrochova a Kollmanova studie velmi dobrou pomůckou při pátrání po
písemnostech vztahujících se k dějinám našich zemí.
Přestože Dudík odvedl jako historik ve švédských archivech práci neobvyklého rozsahu a hodnoty, cílem jeho cesty do Švédska bylo původně
především potvrzení či vyvrácení teorií o výskytu nespočetných vzácných
bohemik v tomto prostředí, což zajímalo v té době laickou i odbornou veřejnost. Svoji cestu podnikl v roce 1851 na podnět moravského zemského
stavovského výboru. Kromě Říšského archivu a Královské knihovny ve
Stockholmu navštívil také zámek Skokloster, kde byl tehdy uložen Wrange3
Po J. Dobrovském navštívil Švédsko za tímto účelem Beda Dudík. Jeho závěry pak byly
revidovány V. Flajšhansem, F. Kleinschnitzovou, J. Plachtou a dalšími. Podrobnější přehled
mapování bohemik viz H r o c h , Miroslav: Švédské archivy a jejich význam pro studium
českých dějin. SAP 9, 1959, s. 258 nn. Na hledání bohemik i ve smyslu archivního materiálu
se přímo zaměřil Josef Kollmann viz rukopis jeho zprávy uložený snad ve spisovně Archivní
správy. Za zapůjčení jeho kopie děkuji Petru Maťovi.
4
D u d í k , Beda: Forschungen in Sweden für Mährens Geschichte. Brünn 1852. Stručný
nástin dalších badatelských počinů ve švédských archivech viz citované články M. Hrocha
a P. Mati.
5
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 254–269.
6
Viz poz. č. 3.
7
M a ť a , Petr: Nové prameny k českým dějinám ve švédských knihovnách a archivech.
Zpráva o výzkumném pobytu ve Švédsku. SAP 1, 2001, s. 275–297.
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lovský archiv, dále univerzitní knihovnu v Uppsale, knihovny ve Västeråsu,
Strängnäsu, Linköpingu a Lundu. Hledal také v Bergshameru, na zámku
Gripsholm a v Götegorgu.8 Výsledky své cesty publikoval v dále citovaných
„Forschungen“. Zatímco poznatky ohledně bohemik ve švédském prostředí
byly v následujícím čase několikrát revidovány a doplňovány, jmenujme např.
V. Flajšhanse, ze zahraničních badatelů O. Waldeho, J. Collijna, historický
výzkum pramenů týkajících se švédské okupace českých zemí zůstal spíše
v pozadí historiografického zájmu. Jak ve „Forschungen“ tak i v úvodu „Die
Schweden“ věnuje Dudík prostor popisu pramenů, ze kterých čerpal. Díky
tomu je možné dnes poměrně věrně určit, které fondy a sbírky použil. Při
své práci o dějinách Švédů vycházel, jak sám uvádí, co se švédského prostředí týká, ze tří hlavních zdrojů: Chemnize, pramenů uložených v Říšském
archivu ve Stockholmu a z Wrangelovského archivu tehdy uloženého na
zámku Skokloster, dnes již taktéž součásti Říšského archivu ve Stockholmu.
Bogislav Philipp von Chemniz byl v roce 1644 jmenován říšským
historiografem se stálým platem. Jeho úkolem bylo napsat dějiny „německé
války“. Za svoji práci byl v roce 1648 povýšen do šlechtického stavu, umírá
v roce 1678. Kromě původního vytištěného díla Chemnize rozděleného na
dva svazky s názvem „Der königl-swedische in Teutschland geführte Krieg vom
Anfang bis zur Abreise des Reichskanzlers Axes Oxenstjerna aus Deutschland
nach Sweden, also bis 1636“ nalezl Dudík v Říšském archivu také knihy
následující, které popisují události od května 1641 do června 1646 pod názvem „Vierde Deelen Under Feldtmarskalken Grefe Leonard Torstenszon Kriegs
Direction uthi Sex böcker affattet. H. Hoff-Radetz egit concept“. Text začíná smrtí
Banéra 10. května 1641 a zvolením Torstenssona vrchním polním maršálem
a pokračuje až do Torstenssonova odjezdu v červnu 1646. Celkem se jedná
o šest knih na 801 foliích.9 Pravděpodobně i Dudíkovým přičiněním byl
v roce 1955 vydán tiskem třetí díl Chemnizovy historie pod názvem „Königl. swedischen in Teutschland geführten Krieges dritten Teil“. Dudík pořídil
z uvedeného díla opisy partií týkajících se událostí v Čechách, na Moravě
a v Rakousku, přičemž největší důraz kladl, jak sám uvádí, na období od
roku 1642. Chemnizovo dílo se ukázalo o to cennější, že jeho součástí byly
opisy nejdůležitějších dokumentů pocházejících z tohoto období.
U vlastních archivních materiálů je vzhledem k novému uspořádání
těžké přesně určit, z jakých sbírek a fondů Dudík přímo čerpal. S jistotou
víme o Wrangelovském archivu, který je dnes součástí sbírky Skoklostersamlingen. Dále pravděpodobně prošel archiv Axela Oxenstierny, kde objevil
řadu velmi důležitých dopisů, které později ve své knize často i v úplném
znění publikoval. Je možné, že taktéž nahlédl do materiálů z jednání v Os10

8
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 259.
9
D u d í k , B.: Forschungen in Sweden, s. 292–293; t ý ž : Die Sweden, s. VI–VIII.
10
Von C h e m n i t z , B. P.: Königl. swedischen in Teutschland geführten Krieges dritten
Teil. Stockholm 1855.
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nabrücku, které jsou součástí archivu J. A. Salvia a snad i do dokumentů
dnes velmi rozsáhlé sbírky Germanica.
Vzhledem ke stanovenému tématu se můj výzkum zaměřil především
na materiály uložené v Říšském archivu (Riksarkivet) ve Stockholmu, dále
ve Vojenském archivu (Krigsarkivet) ve Stockholmu, Královské knihovně
tamtéž a v Univerzitní knihovně v Uppsale. Říšský archiv obsahuje písemnosti vzniklé činností vlády, ústředních úřadů a stavovské samosprávy.11 Pro
starší období zde neexistuje vlastní fond královské kanceláře, což v mnohém stěžuje bádání a znesnadňuje orientaci. Archiválie jsou rozdrobeny
do několika různých fondů a sbírek, přičemž mnohdy docházelo k oddělení i přímo souvisejících věcí jako např. příloh od dopisů apod. V rámci
jednotlivých souborů je někdy použit provenienční princip. Zatímco ale
některá území bývají vymezena bez větších problémů (např. Sedmihradsko,
Slezsko), Morava, stejně jako Čechy, je součástí velké skupiny materiálů
s názvem „Tyskland“ tj. Německo bez další možnosti upřesnění. Ke všem
sbírkám královské kanceláře existuje rozsáhlý jmenný a teritoriální lístkový katalog, který však odkazuje zase jen na hlavní položky v jednotlivých
inventářích. Zdaleka nejvýhodnější je orientace podle jmen osob, neboť
většina inventářů k fondům a sbírkám obsahuje vlastní jmenné rejstříky.
Jakákoliv jiná cesta je mnohem komplikovanější i proto, že inventáře
v drtivé většině pocházejí z první poloviny 20. století, přičemž jednoduše
pojaté ručně psané přehledy nejsou žádnou výjimkou.
A. Oxenstierna Brefväxling
Nejdůležitější sbírkou Říšského archivu pro období třicetileté války je
Axel Oxenstierna brefväxling. Jedná se o velmi rozsáhlý osobní archiv rozdělený v podstatě na dvě části. První, původnější část, tvoří listiny psané nebo
adresované říšskému kancléři Axelu Oxenstiernovi v době jeho vlády. Tato
část archivního materiálu je řazena podle jmen, jako velmi dobrá pomůcka
slouží inventář, který je v podstatě jmenným rejstříkem.12 Jména osob jsou
doplněna o stručnou identifikaci. Mnoho materiálů z tohoto fondu bylo už
využito některými z našich badatelů, např. dopisy exulantů vytěžil Vlastimil
Kybal, František Hrubý a další.13 Zkoumat v dnešní době tuto část fondu
je téměř bezvýznamné, především z toho důvodu, že podstatnější věci byly
vydány již v edicích a vzhledem k Olomouci použity Dudíkem.14 Nově je tato
11
Podrobněji archivní struktura viz H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 254–269.
12
Rikskansleren A. Oxenstierna Brefväxling och öfriga i rigsarkivet förvarade Handlingar
förtecknade af P. Sondén. Stockholm 1907.
13
Kollmann provedl soupis českých korespondentů a nechal zhotovit mikrofilmové
reprodukce tří Komenského dopisů. K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 9.
14
Tématu Olomouce se týkají následující svazky s uvedením čísel dopisů: Rikskansleren
Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling, Hugonis Grotii Epistolae ad A. O. 1640–1645. Sv.
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sbírka zpracovávána do podoby elektronické databáze, která by již na rozdíl
od tištěných edic, neměla být pouze výběrová, nýbrž by měla v budoucnu
zahrnovat všechny ve sbírce obsažené dopisy. Kromě inventárního čísla
a dalších odkazů na místo uložení, datace dopisu, místa vydání, adresáta
a odesílatele obsahuje každý záznam fotokopii originálu a stručný regest
bohužel jen ve švédském jazyce. Vzhledem k prozatím pracovní a veřejnosti
volně nepřístupné verzi v některých případech fotokopie ještě chybějí, můžeme doufat, že stránky dostanou taktéž jazykově anglickou mutaci. V databázi
je možné hledat podle jmen osob, místních a časových údajů.15
Zajímavější než tato již zmapovaná část je druhé, v souvislosti s českými dějinami zatím nevyužité, oddělení tohoto osobního archivu, které
bylo uloženo původně v Tidö a připojeno až dodatečně. Jde o velmi
rozmanitou sbírku rozdělenou provenienčně do několika skupin. Zcela na
konci inventáře je pod sg. C IX. a s názvem Handlingar rörande Tyskland
och tyska kriget uvedeno celkem 69 kartonů z let 1608–1654. Tato část
obsahuje spolu s dalšími také materiály týkající se českých zemí. Ke sbírce
neexistuje žádná podrobnější pomůcka, materiál byl dále řazen chronologicky bez další specifikace. Pokud zde chceme objevit písemnosti týkající
konkrétní otázky, nezbývá, než projít sbírku jako celek. Přidržela jsem se
chronologického řazení a nalezla, případně nafotila materiály, z nichž na
některé už dříve upozorňoval M. Hroch.16
V první řadě jsem se zaměřila na období stavovského povstání tj.
let 1618–1620. Z této doby jsou zde zachovány tři kartony Handlingar,
bref och Tidningar, které obsahují dopisy a relace vyslanců a švédských
pozorovatelů ze západní a střední Evropy a mezi jinými také z Prahy.17
Relace z Prahy v těchto fasciklech na rozdíl od pozdějších jednoznačně
převažují. Švédský dvůr projevoval v těchto letech přímý zájem o události
odehrávající se v českém království a to především v souvislosti s děním na
území německých států a Polska, které se Švédska dotýkalo bezprostředně.18 V roce 1619 poslal Gustav Adolf do českých zemí švédského agenta
nizozemského původu Rutgersia.19 Jak uvádí Michael Robert, díky tomu
4. Stockholm 1891, dopisy č. 481, 565, 576. a Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och
Brefvexling, Utgifna af Kongl. Vitterhets- historie- och antiquitets- Akademien. Sv. 8. Fältmarskalken
Lennart Torstensons Bref till Rikskansleren Axel Oxenstierna. Stockholm 1987, dopisy č. 35,
56, L. Torstensson memorial.
15
V současné době je databáze přístupná po obdržení vstupního hesla na: http://www.
ra.se/ra/Oxenstierna/oxenstierna1.html. Kontaktní osoba stejně jako jeden z autorů projektu
je P. G. Ottosson, email: per-gunnar.ottosson@riksarkivet.ra.se.
16
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 265.
17
Axel Oxenstierna Breväxlingen, IX. Handlingar rörande Tyskland och tyska kriget, E
824–826.
18
M a c ů r e k , Josef: České povstání r. 1618–1620 a Polsko. Brno 1937; H r o c h ,
M.: Švédské archivy, s. 264; R o b e r t s , Michael: Gustav Adolphus. A History of Sweden
1611–1632. London – New York – Toronto 1954, s. 182–200.
19
R o b e r t s , M.: Gustav Adolphus, tamtéž.
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byl švédský dvůr informován o situaci v Čechách lépe, než např. o dění na
dvoře Ludvíka XIII., kde v tomto období žádný stálý vyslanec švédského
dvora nepobýval.20 Přesto ale „the struggle lay as yet only on the periphery of
her sphere of interest“.21 O relace posílané Rutgersiem do Švédska se zajímal
už Miroslav Hroch.22 Josef Kolmann pořídil opisy jeho instrukcí stejně
jako vzájemné korespondence mezi vyslancem a Gustavem II. Adolfem.
Relace obsažené ve výše uvedených kartonech ve sbírce A. Oxenstierna
Breväxlingen jsou anonymní, jejich autorem zřejmě Rutgersius není. Jsou
psány německy, přičemž M. Hroch se domnívá, že jejich původcem mohl
být Ludvík Camerarius, případně některý z českých stavovských úředníků.23
Všechny relace pocházející z Prahy, stejně jako z několika málo jiných míst
(Plzně a Olomouce) jsem nafotila a jsou nyní k dispozici v SOkA Olomouc.
Podobný typ materiálů obsahují taktéž fascikly z let pozdějších. Prošla
jsem kartony z let 1642 až 1650 tj. období od počátku okupace Olomouce
do švédského odchodu z města. Vzhledem k tomu, že Olomouc představovala v tomto období de facto hlavní záchytný bod švédských armád na
našem území, dalo se předpokládat, že odtud budou podávány informace
o dalším dění v tomto prostoru. Nestalo se tak. Olomouc i navzdory své
výhodné poloze především v dobách jednání s Gaborem Betlenem zůstala
nadále pouze vojenskou zástavou a zprávy, neboť o situaci v Čechách a na
Moravě švédská strana zájem neztratila, byly posílány z Prahy, v případě
jednání s Uhry z Prešpurku, našeho území se týkají také zprávy z Vídně
nebo Brna. Kartony z tohoto období jsou řazeny nadále chronologicky
a rozděleny v podstatě na dvě paralelní skupiny: Tidningar a Handlingar
och bref.24 V prvním případě se jedná opět o relace týkající se dění ve
střední a západní Evropě („tidningar“ v překladu „noviny“). Byly posílány
s určitou pravidelností, někdy jen jako nepůvodní zprávy nebo jako extrakty psaní, v tom případě se objevuje více míst na jednom listě ve formě
jakýchsi přehledů. Původní zprávy se objevují méně, v závislosti na tom,
jak velký zájem Švédsko v té době na daném území mělo. I tak byl ale
švédský dvůr informován o dění v Evropě velmi dobře. Pravidelné zprávy
dostával z Lipska, Brandenburku, Frankfurtu, Řezna, Štrasburku, Erfurtu,
Štětína, Kolína nad Rýnem, Lince, Augšpurku, Hamburku, Vídně, Paříže,
Lyonu, Basileje, samozřejmě Osnabrücku, Münsteru, dále Haagu,Varšavy,
Drážďan, Prešpurku, Říma a dalších. Relace z Prahy se objevují namátkově,
jejich počet narůstá v souvislosti s okupací Prahy v roce 1645. Je zajímavé,
že některé ze zpráv nejen z tohoto roku jsou s velkou pravděpodobností
20
Tamtéž, s. 188.
21
Tamtéž, s. 188.
22
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 264.
23
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 265.
24
1642 sg. E 859 a E 860, 1643 sg. E 861, 1644 sg. E 862 a E 863, 1645: E 864, E 865,
E 866, 1646: E 867, E 868, 1647: E 870, 1648: E 871, E 872, 1649 sg. E 873 až E 875, 1650
sg. E 876.
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původní. Všechny relace posílané z Prahy, Brna a v některých případech
Vídně jsem nafotila.
Fascikly Handlingar och bref neobsahují jen dopisy a záznamy různých jednání („handlingar“ jsou jednání, také dokumenty, protokoly; pl.),
ale také zprávy podobné relacím ve fasciklech Tidningar. V podstatě mají
materiály zde obsažené dvojí charakter, popisují politickou situaci nebo,
a to je častější, se jedná o vojenské záležitosti, postupy armád, zábory míst,
zásobování apod. Písemnosti týkající se Olomouce je možné nalézt pouze
z roku 1642. Pro rok 1647 se množí zprávy z Prahy a z Čech („aus Böhmen“),
jeden dopis je adresován z Plzně a týká se zásobování armády. Zvláštní
charakter mají materiály obsažené v kartonech pro rok 1648. Inventární
položka E 870 obsahuje velké množství písemností týkajících se Čech
a především Prahy. Mimo jiné jsou zde „dopisy de la Gardiera posílané
ze Stockholmu přes Německo do Prahy od července do října“ bohužel ve
švédštině a dále „Diarium Pragense“ od 23. července do 2. prosince 1648,
které chronologicky zachycuje události v Praze v daném období. Autor zde
není uveden. Podobný charakter mají také „Brevis relatio“, tentokrát psané
italsky. Kromě těchto písemností obsahuje karton také suplikace posílané
Carlu Gustavovi z Prahy některými představiteli šlechty, mimo jiné Rudolfem Colloredem a Johannem Šporkem.25 Ze stejného roku taktéž pochází
„Verzeichnis der Böhmischen Arme und Cavallerie“.26 Vše je k dispozici ve
fotokopiích. Po roce 1648 se zprávy z Prahy a Čech postupně vytrácejí,
změna nenastane ani v souvislosti s definitivním odchodem vojsk z našeho
území resp. Olomouce.
Z neznámého důvodu je v inventáři v této části osobního archivu
vyčleněno několik položek obsahující materiály různého typu vztahující
se k „Německu a německé válce“ (Tyskland och tyska kriget). Inventární
položky E 879 až 882 obsahují „strödda hadlingar“ cosi jako sebrané
dokumenty z období od r. 1300 do r. 1616, následují „politická hlášení“
z let 1615–1618. Podobného typu jsou materiály v následujících sedmi
kartonech pokrývající časově následující období.27 K olomouckému tématu
tyto písemnosti konkrétní vztah nemají, české otázky obecně se mohou
okrajově dotýkat. Jejich detailní průzkum je záležitostí dalšího bádání.
Karton E 887 obsahuje Handlingar rörande organisationen av styrelsen i de
av sverige erövrade Tysca provinserna, tedy dokumenty týkající se organizace
a správy dobitých německých oblastí, pod číslem E 889 z let 1626–1654
25
Fond A. Oxenstierna Brefväxling, C IX. Tyskland, E 871.
26
Tamtéž, E 872.
27
Fond A. Oxenstierna Brefväxling, C IX. Tyskland, položky E 884: Handlingar från
Tyskland 1618, E 885: Strödda handlingar rör tyska kriget, E 886: Tyskland och tyska kriget. Varjehanda handlingar, E 887: Handlingar rör de av svenskar besatta tyska provinserna
o Tyskland 1626–1654, E 888: Listor över Kejsarens o ligans arméer i Tyskland, E 889:
Krigsrättshandlingar o rör justitieväsedet i Preusen o Tyskland 1626–1654, E 890: Handlingar
rör Tyskland, E 891 a E 892: Tyskland. Handlingar rör städet.
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se nachází především instrukce říšské rady a kancléře ve vojenských záležitostech a zpětné zprávy o postupech a stavu švédské armády. Karton
E 890 Handlingar rör Tyskland obsahuje samostatné fascikly „Böhmen“
a „Kejsaren“ („Císař“) a dále různé fragmenty dokumentů včetně několika
listů týkajících se Slezska. Závěrečné dva kartony Handlingar rör städet (dokumenty týkající se měst) jsou rozděleny podle provenienčního principu,
zastoupena jsou však pouze velká německá města.
Diplomatica Germanica
Jedná se o asi nejobsáhlejší a také pro období stavovského povstání
českými badateli nejlépe prozkoumanou sbírku. Velkou pozornost ji věnoval Miroslav Hroch stejně jako Josef Kollmann, který řadu dokumentů
opsal. Ke sbírce existuje inventář Germanica, Handlingar angående Sveriges
förbindelser med de tyska staterna (utom Brandenburg – Preussen),28 bohužel
jen velmi orientační a bez vlastního rejstříku. Materiály v inventáři jsou
rozděleny nejprve teritoriálně a dále v rámci jednotlivých skupin řazeny již
jen chronologicky. Podrobnější informace o jednotlivých položkách chybí.
České země a materiály k nim se vztahující nebyly zvlášť vyčleněny. Jsou
součástí první skupiny s názvem Tyska riket tj. Německá říše.29 Materiály
v této skupině prozkoumal Josef Kollmann a ty, které se vztahovaly k českým dějinám, především dopisy emigrantů, materiály z vestfálského jednání
a dopisy a instrukce Rutgersia, opsal. Kromě Rutgersiovy korespondence30
obsahuje tato část taktéž zprávy Johanna Salvia31 a pod číslem 27 složky
Handlingar ang förhandlingarna i Prag 1648–1649 a Handlingar ang M. G.
de la Gardies expedition 1649, tj. dokumenty podávající obraz dění v Praze
v době švédské okupace a zprávy z cesty de la Gardiea.32 Obsah složky
týkající se materiálu z Prahy jsem nafotografovala. Další oddíl sbírky, v němž
je možno nalézt materiály k českým dějinám je B. Kejsaren, ve kterém v 3.
části se nacházejí taktéž dopisy z „císařského domu“. Vedle korespondence
arcivévody a olomouckého biskupa Leopolda Viléma, kterou jsem nafotografovala, jsou zde i dopisy dalších členů císařského domu, mezi jinými
panovníků Ferdinanda III., Leopolda I., Josefa I., Marie Terezie, Františka
28
Germanica, Handlingar angående Sveriges förbindelser med de tyska staterna (utom Brandenburg – Preussen). Stockholm 1809, 1972.
29
Diplomatica Germanica, A. Tyska riket. Tyskland i Allmänhet.
30
Diplomatica Germanica, A. Tyska riket. Tyskland i Allmänhet., Hovrådet J. Rutgersius:
Nr. 249 Brev till Kungl. Maj:t från Prag 1620, Nr. 250 Brev från Kungl. Maj:t 1619–1623, Nr.
251 Registratur över förhandlingar 1619–1621.
31
Diplomatica Germanica, A. Tyska riket. Tyskland i Allmänhet., Legaten Joh Adler
Salvius: Nr. 253 Brev tiil Kungl Maj:t 1624–1630, Nr. 254 Strödda handlingar 1614–1630,
Nr. 255 Traktater i avskrift 1631–32, 1652–1663.
32
Diplomatica Germanica, A. Tyska riket. Tyskland i Allmänhet., Nr. 27 Handlingar ang
förhandlingarna i Prag 1648–1649. a Handlingar ang M. G. de la Gardies expedition 1649.
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I., Josefa II., Leopolda II., dále některých arcivévodů a císařoven.33 Stejný
oddíl pak obsahuje korespondenci „císařských státních úředníků“, mezi
jinými Windisch-Gräze, knížete Kaunitze a Evžena Savojského.34 Velký
význam přikládá Petr Maťa ve svém článku materiálům, které bezprostředně
následují.35 Jedná se o zprávy různých vyslanců a agentů z rakouského
dvora pojednávající o dění v Říši a evropské politice vůbec. Pravidelné
zprávy tohoto typu docházely do Švédska od roku 1652, kdy byly znovu
navázány oficiální styky švédského království a habsburské monarchie.
Velké množství v úplnosti dochovaných písemností tohoto typu je obsahem
téměř dvou stovek fasciklů, uspořádaných podle jmen jednotlivých vyslanců
a následně chronologicky. Některé ze zpráv jsou psány švédsky, jiné, bohu
díky, německy. Často byly doplňovány o opisy novin, císařských instrukcí
pro monarchii apod. Hledat v této spoustě písemností informace k jedné
zcela konkrétní otázce, v mém případě dějinám Olomouce, je téměř bezpředmětné a to i přesto, že záběr zpráv mnohých legátů byl velmi široký
a různorodý, díky čemuž se do dopisů dostávaly informace také o vlastním
dění v zemích koruny české především v souvislosti se zasedáními zemských
sněmů. Je nepopiratelné, že písemnosti z tohoto oddílu mohou poskytnout
ještě mnoho nového, na rozdíl od části poslední, Strödda handlingar, tj.
varií, kterým se věnoval opět Josef Kollmann.36
Skoklosterarkivet
Sbírka Skoklosterarkivet byla původně samostatným archivem, v této
podobě z ní čerpal ještě Beda Dudík. Obsahuje sbírky listin a rukopisů
případně celé osobní archivy jednotlivých osob včetně generála Wrangela.
Inventář je poměrně nový, zachycuje ale jen hlavní položky pro základní
přehled.37 Vyhledala jsem několik jmen, v jejichž složkách by se mohly
nacházet materiály týkající se Olomouce. Z archivu Lennarta Torstenssona
jsou zde umístěny písemnosti z let 1636 až 1651,38 z nichž ale ty, které
33
Diplomatica Germanica, B. Kejsaren. 3. Brev från kejserliga huset, Nr. 590 Ärkehertig
Leopold Vilhelm, ärkehertig Ernst, Ferd III., Leopold; Nr. 591 Leopold I.; Nr. 592 änkekejsarinnan Eleonora, kejsarinnan Claudia Felix a Eleonora Magdalena Theresia; Nr. 593
Josef I., kejsarinnan Vilhelmina Amalia, Carl VI., kejsarinnan Elisabeth Christina, Carl VII.,
kejsar. Maria Amalia; Nr. 594 Maria Theresia, Frans I.; Nr. 595 Josef II., Leopold II., Frans
II. ärkehertig Ferdinand, ärkeh. Anton.
34
Diplomatica Germanica, B. Kejsaren. 3 Brev från kejsarliga statmän, Nr. 596 Windisch-Gräz, vice kanslern greve Schönborn, Eugen av Savoyen, Statskanslern furst Kaunitz, vice
kanslern Cobenze.
35
M a ť a , P.: Nové prameny, s. 279 nn.
36
K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 7.
37
H o l m , Nils F.: Skoklosterarkivet. Översikttsförteckning med inventeringslista.
Stockholm 1968.
38
Sbírka Skolosterarkivet, kartony č. E 8499 (1636–1643), E 8498 (1644–1646), 8500
(1646) a 8501 (1647–1651).
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se týkaly českého prostoru, již použil Dudík. V souvislosti s Olomoucí se
jedná především o korespondenci z roku 1642, přičemž dopis z 19. června
1642 uvádí Dudík v úplném znění.39 Stejným způsobem vyčerpal Dudík
osobní archiv Carla Gustava Wrangela.40 Objev zcela nových věcí se zde dá
již těžko očekávat, přesto jsem nafotila části pokrývající léta 1642 až 1644.
Zprávy spojené s Olomoucí jsem dále hledala v osobních archivech Jürgena
Paykulla (Paikulla) a Jakoba Wanicke (Wancke), kteří se objevují jako velitelé jednotky okupující Olomouc. Žel bohu bez většího úspěchu, většina
písemností v těchto fasciklech obsažených je až pozdějšího data a dotýká
se vojenských věcí odehrávajících se na území německých států. Karton
„Städer“ obsahuje řadu suplik zasílaných švédské vládě městskými radami
s žádostmi o snížení finančních požadavků, kontribucí a ulehčení situace
obecně mnohdy okupovaných nebo jinak švédskou armádou dotčených
měst.41 Po originálu kapitulační listiny Olomouce jsem pátrala ve složce
Kapitulationer,42 z roku 1642 žádné písemnosti v této části ale zachovány
nejsou. Nachází se zde originál kapitulace z 12. října 1647 z Prahy a další
datovaný 20. března 1648, oba jsou přepsány u Dudíka. Spolu s nimi jsem
nafotila ještě kapitulaci z 2. srpna 1645 z polního tábora u Brna a dopis
z 30. března 1648, které snad Dudík v ruce neměl. V kartonu opět s obecným názvem „Tyskland“ jsem nalezla jednu zprávu z Prahy dotýkající se
Olomouce.43 Tu spolu s několika dalšími věcmi jsem taktéž nafotila.
Stegeborgssamling
Další ze sbírek obsahující materiály ve vztahu k českému prostředí je
Stegeborgssamling. Tato sbírka je tvořena de facto třemi osobními archivy
falckraběte Jana Kazimíra, Gustava Adolfa a vévody Adolfa Jana. Korespondenci týkající se Fridricha Falckého z této sbírky použil Miroslav Hroch,44
některé dopisy především českých exulantů ve švédských vojenských
službách opsal Josef Kollmann.45 K celé sbírce existuje velmi jednoduchý
inventář, který obsahuje jakýsi archivní úvod a jmenný rejstřík.46 Stejně
jako v předchozích případech i zde je nejlépe se orientovat podle jmen
osob. Hledala jsem opět osoby spojené s dějinami města Olomouce, leč
marně. V osobním archivu Gustava Adolfa jsou obsaženy dopisy některých
39
D u d í k , Beda: Die Schweden, s. 40–42.
40
Carl Gustav Wrangels Arkiv, Koncept 1635–1644, E 8253.
41
Städer, E 8546.
42
Kapitulationer, E 8562.
43
Tyskland 1639–1652, E 8577.
44
H r o c h , M.: Švédské archivy, s. 264–265.
45
K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 11.
46
S o n d é n , Petr: Utredningar och förteckningar. Förteckning över arvprinsen Carl
Gustafs arkiv i Stegeborgssamlingen. Stockholm 1918.
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českých města podepsané městskými radami s žádostmi o úlevy od kontribucí, ubytování vojska apod. Jedná se o Prahu, Kutnou Horu, Čáslav,
Příbram, Český Brod, Joachimstall (Jáchymov?), Plzeň. Josef Kollmann
upozorňuje na korespondenci hraběte Kolovrata s Piccolominim, která
se vztahuje k jednání o provedení mírové smlouvy a odchodu švédského
vojska z našeho území.47 Některé z těchto dopisů jsem nafotila.48
Johan Adler Salvius samling
Johan Salvius povýšený do šlechtického stavu byl jedním ze dvou
hlavních švédských vyslanců na vestfálských mírových jednáních. Sbírka
je ve skutečnosti jeho osobní archiv a obsahuje velké množství písemností
týkající se tohoto jednání. Další materiály k této otázce je možné nalézt
ale taktéž ve všech výše jmenovaných fondech, především pak v A. Oxenstierna Brefväxling. V samotném osobním archivu je velmi těžká orientace
díky tomu, že ke sbírce existují dva paralelní inventáře, první z roku 1914
určený pro publikaci49 a další, ručně psaný, k vnitřním účelům. Signatury
obou se ale rozcházejí a není přesně jasné, podle které řady je sbírka
organizována. Hledala jsem v Torstenssonových zprávách, které posílal
Salviovi v letech 1641 až 1650. Velká většina je jich ve švédštině, zprávy
z tažení, při kterém byla obsazena Olomouc, zcela chybí. Nafotografovala
jsem několik pozdějších věcí vztahujících se nějak k české otázce.50 Asi
nejzajímavějším materiálem je v této souvislosti fascikl s názvem Tractata
wegen der östereichischen, böhmischen, slesischen und mährischen evangelischen
Stände Religionsfreiheit, na který upozorňuje Josef Kollmann. Jedná se
o zvláštní složku sebraných materiálů vytvořenou snad samotným Salviem
nebo pro jeho potřebu, která obsahuje informace týkající se především
náboženských záležitostí a otázek kolem exulantů a jejich odchodu z našich zemí. Všechny materiály v ní obsažené jsem zdigitalizovala. Nedá se
předpokládat, že jejich podrobný rozbor přinese nějaké nové informace,
v každém případě se ale jedná o zajímavý pohled do zákulisí druhé strany
v rámci tohoto stále aktuálního tématu.51

47
K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 11.
48
E 148: W. A. Kolowrat, E 165: Octavio Piccolominiho, léta 1648–1653.
49
B ö e t h i u s , Bertil: Johan Adler-Salvius’ Papper. Riksarkivet. Stockholm 1914.
50
J. A. Salvius samling, E 5271.
51
E 5275, Tractata wegen der östereichischen, böhmischen, slesischen und mährischen
evangelischen Stände Religionsfreiheit, taktéž pod označením volumen XXVIII.
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Extranea
Sbírka Extranea má mezi ostatními fondy zvláštní charakter. Obsahuje
totiž především různé fragmenty fondů pocházejících ze švédské válečné
kořisti. Je rozdělena podle provenienčního způsobu a je k ní poměrně
přehledný inventář.52 Více se jejímu obsahu věnoval Josef Kollmann.53
V části „Tyskland“ je zde uložen soukromý archiv Ferdinanda III. odvezený pravděpodobně Švédy z Prahy v roce 1648.54 Obsahuje soukromé
dopisy jemu adresované od jeho sestry Marie Anny, matky císařovny
Eleonory, vévody lotrinského, dcery Marie Anny, španělského krále Filipa
IV., A. S. Piccolominiho, syna Ferdinanda IV., syna Leopolda a vzhledem
k tématu Olomouce důležitou sbírku 104 dopisů olomouckého biskupa
a Ferdinandova bratra Leopolda Viléma. Posledně jmenované dopisy jsou
v němčině a i mimo pasáží kódovaných do čísel budou, zdá se, paleografickým oříškem.55
Kungl. Koncepter a Riksregistratur
Do sbírky konceptů královské kanceláře56 nahlédl z předchozích badatelů Josef Kollmann, který v nich hledal korespondenci týkající se české
otázky v letech 1619–1620 a instrukce pro Ondřeje Kochtického z roku
1630.57 Zaměřila jsem se na období související s událostmi v Olomouci,
neobjevila jsem však nic zajímavého. K fondu neexistují žádné rejstříky
ani jiné pomůcky, hledání je tedy dost zdlouhavé a neefektivní. Podobně
je možné okomentovat sbírku register a kopiářů královské kanceláře.58 Registra korespondence byla vedena ve dvou řadách: över svenska registratur
a över latinska och tyska registratur tj. korespondence švédská a latinská
a německá. Materiál je v dnešní době přístupný pouze v podobě mikrofilmu,
hledání v něm je opět velmi obtížné. V rámci obou paralelně vedených řad
jsem prošla záznamy vztahující se k roku 1642,59 bez úspěchu.

52
Regester (provisoriska) över förebrädesvis EXTRANEA, Tyskland finns i flera gröna lådor
på 2: a sektionen. Stockholm 1941.
53
K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 16–17.
54
M a ť a , P: Nové prameny, s. 285.
55
Část 195 Brev till kejsar Ferdinand III. från, 1646–1648, Bil. 4, Jfr sid. 33., Ärkehertig
Leopold Wilhelm 1646–1647.
56
Kungl. koncept, inventář: Ernst Lönnmark, Kungl. koncept, Stockholm 1952. část A.
Kungl. brev i koncept, original eller auskrift: 1523–1718.
57
K o l l m a n n , J. (rukopis), s. 8.
58
Det odelade kungliga kansliet och statsexpeditionerna intill 1840. Titularregister till
riksregistraturet.
59
Nr. 4 1612–1654 över latinska och tyska registraturet, Nr. 5 1633–1644 över svenska
registraturet, Nr. 6 1644–1650 över svenska registraturet.
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Militära
Vedle výše uvedených fondů a sbírek je v říšském archivu vyčleněna samostatně sbírka Militära. Jedná se o sbírku materiálů týkajících
se vojenských záležitostí, pokrývající velmi dlouhé období. Nejedná se
o ucelený fond, další a pravděpodobně významnější prameny z tohoto
okruhu jsou uloženy v Kriegsarkivet (Vojenském archivu) ve Stockholmu.
Do sbírky jsem nahlédla, prameny vztahující se k dějinám českých zemí,
resp. k době pohybu švédských vojsk na našem území v době třicetileté
války, neobsahuje.60
Vojenský archiv ve Stockholmu
Vojenský archiv ve Stockholmu je druhý největší archiv ve Švédsku
po Říšském archivu. Byl založen na počátku 19. století původně jako mapový archiv, ostatní písemnosti sem přibyly až dodatečně. V dnešní době
shromažďuje materiály všech švédských vojenských úřadů a jednotek podřízených ministerstvu obrany a je nezávislý na ostatním systému archivní
správy.61 Badatelské podmínky jsou zde podobně benevolentní jako v Říšském archivu a taktéž způsob zpřístupnění a úroveň archivních pomůcek
je obdobný. Pro české dějiny nebyl archiv ještě dostatečně vyčerpán, lze
říci, že mu většina badatelů doposud věnovala spíše okrajovou pozornost.
V této souvislosti přichází v úvahu především čtyři skupiny zde uložených
archiválií: 1. válečné kolegium (válečná rada) z let 1630–1865, 2. osobní
archivy švédských i cizích důstojníků, 3. sbírky map a plánů a 4. fortifikační
fondy týkající se pevností a opevňování. V případě map, plánů a fortifikačních nákresů našeho prostoru připadají v úvahu čtyři fondy: Utländska
kartor, stads- och fästningsplaner, tj. zahraniční mapy, městské a pevnostní
plány, Historiska planscher (doslovný překlad „historické obrazové přílohy“),
Handritade kartverk ve smyslu ručně kreslených map a Utländska krigsplaner
(zahraniční vojenské mapy). Ve všech těchto sbírkách je bezproblémová
orientace díky místním rejstříkům. Ve sbírce Utländska kartor, stads- och
fästningsplaner jsem objevila nedatovanou kolorovanou mapu „okolí Olomouce“ o rozměrech 78 × 96 cm a měřítku 1:28 800.62 Velmi zajímavá pro
naše dějiny je sbírka Handritade kartverk, která obsahuje okolo dvou desítek
kolorovaných plánů českých, moravských a slezských měst ze švédského
období třicetileté války tj. čtyřicátých let 17. století. Ze stejného časového
úseku je možné najít materiály také ve sbírce Historiska planscher. Jedná
se o různé plány používané v době švédského tažení naším prostorem da60
61
62

Inventář G i d l ö f , Leif: Militära Ämnessamlingar. Stockholm 1972.
Více informací K o l l m a n n , J.: Archivnictví ve Švédsku. SAP 32, 1982, s. 534–535.
Utländska kartor, stads- och fästningsplaner, del 8 (8), sg. 25:d1.
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tované léty 1641 až 1646. Zbývající sbírka zahraničních vojenských plánů
obsahuje mapy a plány o století pozdější. Objevila jsem zde několik věcí
vztahující se k Olomouci z roku 1758.63
Naopak téměř bez výsledku zůstalo mé badatelské úsilí u dvou zbývajících skupin materiálů uložených ve Vojenském archivu. Pro přístup
k psaným dokumentům je zde nezbytná velmi dobrá orientace ve vojenské
problematice daného období a především znalost nejlépe jmen velitelů
jednotlivých vojenských jednotek. Pomůckou, kterou jsem alespoň zčásti
nahradila mezerovitost svých znalostí v této oblasti, byla kniha J. Mankella
Uppgister rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning ach fördelning
sedan slutet af femtonaundratalet jemte öfversigt af svenska krigshistoriens vigtigaste händelser under samma tid (Stockholm 1865). V ní jsem nalezla řadu
nezbytných údajů pro další postup. V knize, přestože je psaná ve švédštině,
není těžká orientace. Její hlavní část je totiž především chronologickým
přehledem základních vojenských údajů vztahujících se k jednotlivým
válkám, které Švédsko vedlo. Záznamy obsahují typy vojenských jednotek, jména velitelů, počty vojáků, místa, kde armáda operovala, případně
která v dané době okupovala apod. Orientace je usnadněna podrobným
rejstříkem. V souvislosti s dějinami Olomuce jsem nalezla odkazy na jména
několika velitelů: plukovníků Santhoffa, Wintera, Birckengeldse velícího
armádě majora Ennese a Carla Rutha. Bohužel žádné z těchto uvedených
jmen neobsahoval inventář k fondům ani pomocný lístkový katalog.
Je tedy možné říci, že zatímco fondy a sbírky uložené v Říšském archivu už povětšinou svá „tajemství“ vydaly a lze tak jen stěží očekávat, že
se zde podaří nalézt něco zcela nového přinášejícího převratné svědectví
o již popsaných událostech, Vojenský archiv ve Stockholmu zůstává nadále
„nepokořen“.

63

Utländska krigsplaner, band XVIII, 50–69.
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Karel Hruza
Zlatá bula sicilská: sic transit gloria?
K nové knize Martina Wihody1

Kniha potvrzuje pravdivost přísloví: Never judge a book by its cover!
Obálku totiž kvůli chybě nakladatelství nezdobí vyobrazení sicilské zlaté
pečeti Fridricha II. z roku 1212, jak by sugeroval titul knihy, nýbrž vosková
pečeť krále Filipa Švábského, jež je promítnuta na text listiny Fridricha II.
z roku 1216. Protože ovšem Filip roku 1198 nastínil cestu, po níž později
– ve vztahu k českému království – kráčel Fridrich II., chápu v jemných kontrastech vyobrazenou pečeť jako vyjádření stínu, jejž vrhal strýc na synovce.
Wihodova syntéza, která byla na Masarykově univerzitě přijata jako
habilitační práce, vznikla rozšířením a přepracováním několika autorových
článků a soustřeďuje se na tři listiny, dochované v originálu a přechovávané
v pražském korunním archivu, které nechal 26. září 1212 v Basileji v nepřítomnosti příjemců vydat a svou zlatou sicilskou pečetí ověřit Fridrich II.,
zvolený římský císař. Nejčastěji diskutované privilegium (= ZB1) obdržel český král Přemysl Otakar I. Obsahuje ustanovení o dědičném českém
královskému titulu, obsazování biskupství a povinnostech českého krále
při dvorských sjezdech a římských jízdách římsko-německých panovníků.
Druhou listinou (= ZB2) obdržel Přemysl jmenovitě uvedené statky v Horní Falci, Frankách a Vogtlandu. Třetí privilegium (= ZB3) obdržel jeho
bratr, moravský markrabě Vladislav Jindřich, jemuž byl přidělen Mocran
et Mocran. Právě interpretace této listiny, na níž se Wihoda podstatnou měrou podílel,2 mu zavdala podnět k novému promyšlení událostí roku 1212,
neboť podle jeho názoru ještě nebyla položena řada otázek a zároveň se
ukázalo obtížným, vnést pohyb do zaběhlého a ztuhlého vědeckého myšlení
českých kolegů.
1
W i h o d a , Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti.
Praha, Argo 2005 (Edice historické myšlení, 26), 316 s. ISBN 80–7203–682–3. Za překlad
mého příspěvku do češtiny děkuji Mgr. Petru Elbelovi.
2
W i h o d a , Martin: Mocran et Mocran. ČČH 92, 1994, s. 213–227; t ý ž : Der
dornige Weg zur „Goldenen Bulle“ von 1212 für Markgraf Vladislav Heinrich von Mähren. In:
Wege zur Urkunde – Wege der Urkunde – Wege der Forschung. Beiträge zur europäischen
Diplomatik des Mittelalters (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters.
Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 24). Hg. von Karel Hruza und Paul Herold. Wien
– Köln – Weimar 2005, s. 65–79.
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Wihodova práce sleduje dva směry: (1.) Analýza významu a údajný
účinek listin v historickém a vědeckém diskurzu a v kolektivní paměti až do
současnosti. Provokativně se ptá, zda se v případě „události“ Zlatá bula sicilská nejedná dokonce o „virtuální konstrukt“ „národní mytologie“ (s. 11n.).
Jak Wihoda ukazuje, byly ZB1 v českém a německojazyčném dějepisectví od
19. století přisuzovány různé, také nacionálně-politické významy a funkce,
takže zjišťuje „že Zlatá bula sicilská byla obětována na oltáři národnostních
půtek, v nichž se postupně vytratil smysl událostí roku 1212“. Intronizace
listiny dosáhla památného vrcholu roku 1987, kdy ji Josef Žemlička v popularizační monografii povýšil na základní kámen české státnosti.3 Taková
a podobná přisouzení nacionálního a monarchického významu žijí jak známo dále4 a snadněji se konstruují než dekonstruují. Do těchto souvislostí
velmi dobře zapadá, že korunní archiv byl v roce 1988 prohlášen národní kulturní památkou, čímž byla posílena jeho funkce jako nacionálního
a historického památníku Čechů. ZB1 se ve stejné době dočkala přijetí do
čtvrtého svazku Lexikonu des Mittelalters mezi (pouze) čtyřmi slavnými
zlatými bulami, a patří tak dnes k nejlépe známým středověkým dokumentům českých dějin. Její vyobrazení na bankovce mohl po určitou dobu držet
v ruce každý Čech. Jen v tomto kontextu je vůbec možné, že titul knihy
zní jednoduše „Zlatá bula sicilská“ a většina ví, oč se jedná. Vedle analýzy
dějin úspěchu ZB se Wihoda (2.) vyrovnává s historickým kontextem vydání
listin a prezentuje četné nové pohledy, které na tomto místě nemohou být
v jednotlivostech vypočítány.
Po prologu v kapitole 1 (s. 9-13) nabízí Wihoda v druhé kapitole
„Vrstvy paměti“ (s. 14-37) zpětný pohled na život tří listin v historiografii
3
Ž e m l i č k a , Josef: Zlatá bula sicilská. Praha 1987 (Slovo k historii 11), se závěrem
hodným ocitování: „Slavné privilegium, v němž římský panovník písemně uznal faktickou nezávislost přemyslovských Čech, završilo raně středověké období vážných střetů se západním
sousedem. Hlava středověké říše musela potvrdit staré české hledisko, které zdůrazňovalo
svébytnost domácího vývoje. … V řadě státoprávních dokumentů zaujala proto Zlatá bula
sicilská klíčové místo. Od svého zhotovení [!] byla počítana k základním dokumentům Českého království a pečlivě chráněná. … Jako nejcennější součást [!] Archivu Koruny české se Zlatá
bula sicilská těší mimořadné ochraně a péči Československé socialistické republiky [!]“ (s. 40).
Žemličkův hymnus se mění v kočičinu už jenom otázkou, jak by tomu se ZB1 bylo, kdyby zůstala
dochována privilegia Filipa Švábského (1198) a Oty IV. (1203) pro Přemysla Otakara I.?
4
Ve výběru: Ž e m l i č k a , J.: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a společnost na prahu
vrcholného feudalismu. Praha 1990, s. 107–131; t ý ž : Počátky Čech královských 1198–1253.
Proměna státu a společnosti. Praha 2002, s. 110; t ý ž : Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali.
Praha 2005, s. 24 a 308; velmi zdůrazněno u H o e n s c h , Jörg K.: Geschichte Böhmens.
Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart. München 19973, s. 78n.; výrazně oslabeno
u V a n í č e k , Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české. II. 1197–1250. Litomyšl 2000,
s. 107–109 (s datací k 26. srpnu); a také W i h o d a , M.: Der dornige Weg, s. 77: „Mit dieser
‚Goldenen Bulle‘ erreichten die Přemysliden in gewissem Sinne den Höhepunkt ihrer Macht
entfaltung.“ Srov. nejnověji interpretaci u B e g e r t , Alexander: Böhmen, die böhmische Kur
und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur Kurwürde und zur
staatsrechtlichen Stellung Böhmens. Husum 2003 (Historische Studien 475), s. 43, 52n. und
67n.
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a v moderním dějepisectví: ve 13. století nevzbudily listiny žádný zvláštní
zájem a teprve s potvrzením v roce 1306 vstoupila ZB1 opět na světlo světa,
aby pak putovala konfirmacemi, opisy a historiografií, aniž by však byla
příliš oslavována. Roku 1839 předložil Antonín Boček konečně vědeckou
edici ZB1 (a ZB3), zatímco František Palacký o listině jakož i o událostech
roku 1212 vůbec neučinil poznámku, zasluhující zmínky. Byl to až Václav V.
Tomek, kdo roku 1857 započal s vědeckým výkladem listiny. Tím byla zahájena hra s listinou a o listinu, na níž se nakonec podílela téměř všechna velká
jména českého, česko-německého (deutschböhmisch) a sudetoněmeckého
dějepisectví a k níž přispívali také němečtí historikové. V centru zájmu stála
ZB1 následovaná ZB3, tedy ony kusy, jež bylo možno nacionálně-politicky
hodnotit. ZB2 zůstala jako „prosté“ obdarování stranou zájmu.
Ve třetí kapitole „Paměť listiny“ (s. 38-92), jež je jedním z nejzajímavějších oddílů knihy, sleduje Wihoda v nejrůznějších rovinách okolnosti
vydání listin. Zda je „Hledání autora“ středověkých listin vůbec vhodné,
ponechme stranou; každopádně Wihoda ukazuje, že text ZB1 jako směsice
sicilských a středoevropských kancelářských zvyklostí nastoluje některé jenom stěží – pokud vůbec – řešitelné problémy. Že notář tří listin, Henricus de
Parisius, pocházel z alsaského cisterciáckého kláštera Pairis, jak se domnívá
také Wihoda, je veskrze pravděpodobné, v současnosti však neprokazatelné. K němu může být snad ještě podotknuto, že atribut (notarius et) fidelis
noster je pouze formální a vypovídá málo o Jindřichově skutečné blízkosti
k Fridrichovi.
Ve svých jinak zdařilých vývodech se Wihoda dopouští chyby tvrzením, že „v Basileji žádný český vyslanec očividně nebyl“ (s. 42), při němž
vychází ze své teze (s. 43n., 66, 110 a 215), že původní koncepty byly pravděpodobně vyhotoveny příjemeckou stranou již roku 1211 u příležitosti
„designace“ Fridricha II. v Norimberku nebo již předtím v Čechách a byly
předány poselstvu volitelů, odebírajícímu se do Říma, snad Jindřichovi
z Neuffen, bratrovi Bertolda, vystupujícího v ZB1-3 jako svědek. V dubnu
1212 Fridrich údajně koncepty v Římě přijal, poradil se o jejich obsahu s Innocencem III. a nechal je přepracovat, čímž se sem vloudily sicilské znaky.
Nové koncepty měl pak Fridrich vzít sebou na cestu do Německa a v Basileji
měl přistoupit motu proprio (a bez požadavku taxy?) k vyhotovení listin,
ověřených zlatou bulou: „V Basileji pamatoval na české spojence, jejichž
problémům ovšem nerozuměl o možná ani rozumět nechtěl [?]“ (s. 68,
podobně s. 55). Italské přepracování konceptu by také osvobodilo notáře
Jindřicha „z Pairis“ ze zodpovědnosti za sicilské znaky, jež zdánlivě nelze
uvést v soulad s jeho alsaským původem.
Takový řetězec událostí se ovšem zdá být příliš vykonstruovaný. Že
by přání volitelů, snad i ve formě příjemeckých konceptů, byla pomocí
poslů zprostředkována Fridrichovi II. v Itálii, je dobře možné. Vše další
je ovšem spekulací, vydání listin v Basileji motu proprio dokonce velmi ne-
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pravděpodobnou. Ve shodě s obecnými zásadami kancelářského provozu je nejpravděpodobnější, že o našich listinách bylo vyjednáváno teprve
v Basileji, poté co zde české (a moravské?) poselstvo narazilo na Fridricha
II. Veskrze rychlé dopravní trasy a cesty vrcholného středověku rozhodně
neznemožňovaly, aby do Čech přišla zpráva o přechodu Fridricha II. přes
Alpy a odtud za ním bylo vysláno poselstvo (obojí Wihoda na s. 68 a 91n.,
pozn. 232, shledává nepravděpodobným). Zda v Basileji ležely zcestovalé
a v Římě přepracované anebo zcela nové koncepty, nelze tedy zodpovědět.
Rozhodující je však, že se v okolí Fridricha II. s nejvyšší pravděpodobností
zdržovaly (nebo mohly zdržovat) osoby, jež byly schopny stylizovat text
listiny podle sicilského úzu, i když nejsou jmenovitě doloženy a nezanechaly
žádné další stopy. K tomu budiž ještě poznamenáno, že za konečnou podobu textu resp. za (dodatečně zapracované?) sicilské znaky ZB1-3 nemusí
být zodpovědný samotný Jindřich „z Pairis“. Tři vyhotovená privilegia byla
pak poselstvem, jež pravděpodobně odvedlo taxy za listiny se zlatou pečetí,
odvezena do Čech. S tím není v rozporu, že tyto tři kusy můžeme považovat
za naplnění určité volební kapitulace.
Wihoda dále v návaznosti na Fridrichův titul imperator electus zevrubně zkoumá obtížně rozpletitelné tehdejší a dnešní významy Fridrichovy
„císařské volby“ a používání uvedeného titulu kurií. Prokazuje, že electus je
třeba chápat ve smyslu vyvolený, případně budoucí, a že tento titul nezrcadlí štaufskou tradici, nýbrž kolem roku 1200 povstalé programové nároky
kurie. S titulem imperator electus souvisí ještě postřeh, že proti exkomunikovanému císaři Otovi IV. měl být roku 1211 postaven rovnocenný štaufský
protivník, dokonce „císař“, jehož chtěla kurie prosadit.5 Když Fridrichova
kancelář v září 1212 pečetila ZB1-3, nedisponoval „zvolený císař“ žádnou
jinou pečetí, než svou sicilskou, a Wihoda správně poznamenává, že by
vzhledem ke svému tehdejšímu ústavně-právnímu postavení ani žádnou
jinou disponovat nemohl. Na konci kapitoly se Wihoda zevrubně věnuje
ZB3.6 V diskuzi s Ivanem Hlaváčkem7 obhajuje přesvědčivě svou tezi, že na
místě jednoznačně čitelného Mocran et Mocran v listině stálo původně Moraviam et Moraviam, čímž byla myšlena olomoucká a znojemsko-brněnská
část země, jež Vladislav Jindřich mohl sjednotit pod svou vládou.
V kapitole 4 „Paměť v listině“ (s. 93–142) zkoumá Wihoda vyčerpávajícím způsobem dispositivní pasáže ZB1, týkající se povinnosti českého
krále k návštěvám dvorských sjezdů v Bamberku, Norimberku a Merseburku, podpory římských jízd za účelem korunování římsko-německého
5
Viz S t ü r n e r , Wolfgang: Friedrich II. Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien
und Deutschland 1194–1220. Darmstadt 1992, s. 130. Stürner se celkově zmiňuje o českých
záležitostech jenom marginálně.
6
K tomuto tématu viz níže exkurz: A ještě jednou Mocran et Mocran.
7
H l a v á č e k , Ivan: Ještě jednou – a ani to možná ne naposledy – Mocran et Mocran. In:
In memoriam Josefa Macka. Red. Miloslav Polívka a František Šmahel. Praha 1996, s. 45–51.
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panovníka, poskytování doprovodu pro polského vévodu („dux Polonie“),
nezpochybnitelnosti hranic českého státu („regnum Boemie“), práva na dosazování biskupů a přijetí regálií. Přitom zdůrazňuje již dřívější poznatek,
že tato ustanovení nebyla již v některých ohledech zcela ve shodě s tehdejší
historickou situací a konstitutivní moment listiny byl poměrně skromný.
Zmínku zasluhují také vývody o možné pozici Moravy jako říšského léna
(s. 107-110, v diskuzi s Jiřím Kejřem), o roli ztracených privilegií Filipa
Švábského z roku 1198 a Oty IV. z roku 1203 pro Přemysla Otakara I. jako
předloh pro ZB1 a v návaznosti na to o její dispoziční samostatnosti, jakož
i o Přemyslově královském titulu a jeho „třetím českém království“. To nezaznamenalo v ZB1 žádnou rozhodující kvalitativní změnu nebo povýšení,
jak Wihoda resumuje na s. 119: „Vlastnil sice [Přemysl Otakar I.] Zlatou
bulu sicilskou, avšak právě ona mu připomínala, že o jeho nástupci tak jako
v minulosti rozhodne hlas české šlechty.“ Lze poznamenat, že vůbec nelze
prokázat, zda při předpokládaném sestavení konceptu příjemci v Praze roku
1211 (nebo 1212?) byla privilegia z let 1198 a 1203 ještě k dispozici, jak
se Wihoda domnívá na s. 114. V předešlých proměnlivých letech se mohla
ztratit, což je vzhledem k jejich nezachování a naopak (dobrému) dochování
listin z roku 1212 veskrze pravděpodobné. Přemysl I. obě svá privilegia z let
1198 a 1203 ztratil: i to se mohlo stát důvodem k tomu, nechat si potvrdit
práva, hodnosti a panství od Fridricha II., dokonce budoucího císaře.
Pátá kapitola „Listina v paměti“ (s. 143–175) má za téma další život
nebo spíše zapomínání ZB1-3 a jejich ustanovení v průběhu 13. a 14. století.
Tak hodnotí Wihoda Zlatou bulu ulmskou Fridricha II. z 26. července 1216,
jež nemá k ZB1 žádný vztah, a zjišťuje, že při volbě Václava I. ZB1 patrně
neměla vůbec žádný význam. Ten nabyla, také formou potvrzení, teprve
později, když během událostí roku 1306 král Albrecht I. prosadil svého
syna Rudolfa českým králem a ZB2 (na přání zemských pánů však nikoliv
ZB1 a ZB3!) jako i jiné listinné kusy z korunního archivu nechal odvézt do
Rakous, kde pak zůstaly a umlčely se na několik desetiletí. V rámci svého
široce koncipovaného potvrzení privilegií ze 7. dubna 1348 konfirmoval
Karel IV. také ZB1, v některých částech ji však prohlásil za nedostačující,
aby jí pak v ústavně-právním ohledu zasadil smrtící úder ustanoveními
své Zlaté buly z roku 1356. Podnětně Wihoda sleduje další osudy statků,
předaných v ZB2: teprve když Karel IV. tuto listinu získal roku 1358 zpět
z Rakous, „nabyla účinnost“.
V kapitole 6 „Místa paměti“ (s. 176-210) rekapituluje Wihoda události,
které vedly k Fridrichově volbě v roce 1211 v Norimberku, jíž přisuzuje
význam designatio [in futuro]. ZB1 pak připisuje na s. 188 zpětnou funkci:
„Ta ale hledí do minulosti, před rok 1212, a je jakousi magickou [sic] křižovatkou, pamětí českého středověku. Hutný, místy téměř nesrozumitelný text
popisuje složitou cestu přemyslovských držav k církevní metropoli, královské koruně a marnou snahu vládnoucí dynastie vyrovnat náskok sousedů.
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Je pomníkem emancipačního úsilí přemyslovských knížat, která žádala více
práv v rámci říšských struktur. To vše se podařilo kodifikovat první basilejskou listinou, nicméně byla to kodifikace pozdní, svým způsobem zbytečná,
která řešila problémy ze starých časů. S mírnou nadsázkou: sicilská bula
ztratila smysl, dřív než se za písařský pultík postavil pairiský cisterciák Jindřich.“ Po této detronizaci sleduje Wihoda „druhý“ život ZB1 ve všeobecných syntézách českých dějin i v českých a sudetoněmeckých učebnicích:
buďto v nich nebyly události roku 1212 zmíněny, anebo byly představovány
nacionálně-politicky motivované vědecké představy, jež podléhaly podstatným variacím. Obecný český pohled na ZB1 v dnešní době koresponduje
s výše citovanou Žemličkovou představou. Pro Čechy mohla ZB1 – zcela
v protikladu k sudetským Němcům – povýšit na součást národní identity.
Kapitolu Wihoda zakončuje menší reflexí současného stavu českého medievistického bádání, které (oprávněně) shledává stále příliš uvězněné ve
starých nacionálních paradigmatech a jemuž doporučuje více sebevědomí,
recepci nových idejí a více odvahy ke kritickým výměnám názorů.8
V poslední narativní kapitole 7 „Epilog: Kam s ní?“ (s. 211–213)
shrnuje Wihoda, že ZB1 svému starému i současnému hodnocení vděčí
národnímu obrození 19. století a že toto hodnocení patrně nebude tak
rychle opuštěno, protože je podporují i současné poměry v České republice: „Těžko pak hledat lepší symbol českého třetího tisíciletí než národním
dějepisectvím anektovanou, nádhernými pečetěmi ozdobenou, úhledným
rukopisem přepsanou, významem však nicotnou listinu, která vstoupila
do naší historické paměti teprve s národním obrozením.“ Recenzentovi se
pouze vnucuje otázka, co jiného se pak – vedle nábožensky tradovaných
jmen a míst – vůbec nacházelo v historické paměti Čechů před oním tak
plísněným 19. stoletím?
Knihu uzavírají „Glosy na okraji“, v nichž je načrtnut rok 1212 z pohledu Fridricha II. až po 26. září, jsou uvedeni držitelé Möckern u Magdeburku,
je tematizována osoba Jindřicha „z Pairis“ a představeny Karlovy konfirmace ze 7. dubna 1348. V příloze následují texty ZB1-3 (na základě CDB
II a ACRB I.1), jakož i privilegia Fridricha II. z 26. července 1216 a známé
texty papeže Innocence III. z 15. a 19. dubna 1204 pro Přemysla Otakara I.
a Otu IV., připojeny jsou překlady listin. Na konci stojí seznam literatury,
34 čb. vyobrazení a jmenný rejstřík.9
Wihoda nabízí pozoruhodný pokus o téměř (!) histoire totale tří listin.
„Téměř“ proto, že chybí jeden podstatný stavební kámen, a totiž diplomatic8
Recenzent může připojit, že se v dílech nejvyšších akademických a univerzitních českých
historiků na rozhodujících místech stále setkává s přivlastňovacími zájmeny: „naše dějiny“, „náš
stát“, „naši králové“ atd., tedy s něčím, co signalizuje určitý nedostatek odstupu od studovaného
objektu.
9
K tomu lze poznamenat, že moderní reprodukční technikou umožněný a značně se rozmáhající úzus rezignovat na odkazy původu jednotlivých vyobrazení není možno vítat. V daném
případě může odborník snadno rozpoznat, které předlohy byly tam či onde kopírovány.
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ká analýza. Wihoda sice na mnoha místech cíleně přistupuje k jednotlivým
textovým pasážím, ale samostatnou kapitolu k diplomatice, v níž by byly
diskutovány a ve vyobrazeních zpřístupněny také vnější znaky, postrádá
přinejmenším čtenář, zajímající se o listiny.10
Dále bohužel chybí také teoretická reflexe díla. Wihodova archeologie
a anatomie jedné události z 26. září 1212 a její mnohovrstevnaté paměti
totiž připomíná jedno paradigmatické, klasické dílo Georgese Dubyho, jež
se právě tak věnuje události jednoho jediného dne, jež je dokonce v souvislosti s událostmi roku 1212: bitvě u Bouvines 27. července 1214.11 Jako
Duby odkrývá Wihoda vrstvu po vrstvě překrývající se a zčásti navzájem
provázané významy a interpretace, jež (kolem listin) konstruovaly generace
komentátorů. Poučné je navíc Wihodou k jeho vlastní škodě neuskutečněné
zařazení knihy v diplomatickém bádání: monografie, jež se věnují jedné
listině anebo malé skupině listin jsou vzácností, odhlédneme-li od veličin
typu Magna charta 1215, Zlatá bula 1356 atd. Celkově byly ve starších dílech
sledovány především událostně- a právněhistorické aspekty.12 Do budoucna ukazující výjimku nabídl Alphons Lhotsky roku 1957, když se zabýval
dalším životem rakouského „Privilegium Maius“, což také o 30 let později následoval Karl Spreitzhofer při zpracování štýrských „Georgenberger
Handfeste“ z roku 1186.13 Wihodova kniha dosahuje i na tomto poli novou
kvalitu, a to tím, že již nevychází z vědomí (nebo víry?) ve skutečný státoprávní význam a funkci studovaného dokumentu. Po představení vzniku
a dalšího života ZB1-3 zanechává Wihoda tři odčarované pergameny a vedle
nich jejich historizující, různými motivy a poznatky ochucená hodnocení.
Ale: zůstává dost prostoru pro další spekulace o listinách; stále čekáme na
budoucí edici v MGH, recenzentovi se vkrádá otázka, zda studované kusy
již byly podrobeny podezření padělku (aniž by se chtěl vydat touto typickou
únikovou cestou, jež bývá volena, když už nevíme, jak dále).

10
Tak by především měly reprodukce písma a ozdobného písma intitulací tří studovaných
listin dokumentovat jejich písaře; vedle toho chybí velké vyobrazení zlaté mincovní pečeti, dávající listinám jméno, a přepis jejího opisu (přítomná vyobrazení listin jsou příliš malá). Naproti
tomu mohlo být rezignováno na mnoho známých vyobrazení, která doprovázejí všeobecné
událostní dějiny kolem tří listin. Wihodův příliš krátký exkurz Henricus de Parisius (s. 219n.)
měl být vybudován v návaznosti na autorem přečtených pracích Fickera, Philippiho, Zinsmaiera
a Schallera.
11
D u b y , Georges: Neděle u Bouvines 27. července 1214. Praha 1997 (fr. 1973).
12
Srov. např. G ü t e r b o c k , Ferdinand: Die Gelnhäuser Urkunde und der Prozeß
Heinrichs des Löwen. Hildesheim – Leipzig 1920; A p p e l t , Heinrich: Das Diplom Kaiser
Heinrichs II. für Göß, vom 1. Mai 1020. Eine diplomatisch-verfassungsgeschichtliche Untersuchung. Graz – Köln 1953; t ý ž : Privilegium Minus. Das staufische Kaisertum und die
Babenberger in Österreich. Wien – Köln – Graz 19762; Ž e m l i č k a , J.: Zlatá bula
sicilská.
13
L h o t s k y , Alphons: Privilegium Maius. Die Geschichte einer Urkunde. Wien
1957; S p r e i t z h o f e r , Karl: Georgenberger Handfeste. Entstehung und Folgen der
ersten Verfassungsurkunde der Steiermark. Graz – Wien – Köln 1986.
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Mnohá zevrubná líčení známých událostních dějin mohla být podstatně kratší, stejně jako by na mnoha místech v aparátu postačovalo místo
dlouhých a někdy i duplicitně uvedených, zpravidla historiografických pramenných citátů uvést odkaz na bibliografie Fridricha II., např. od Wolfganga Stürnera. Tímto nemají být zmenšovány Wihodovy zásluhy, když např.
v širší kritické recepci přivolává za svědka milevského opata a kronikáře
Jarlocha. Vytýkat lze jen marginálie, snad např. to, že v souvislosti s královskou volbou je uváděna překonaná kniha Heinricha Mitteise z roku 1944
(s. 76 und 197; novou literaturu jmenuje např. Lexikon des Mittelalters),
anebo tvrzení, že churské biskupství neleží ve Švábsku, jak se uvádí na s. 41.
Dobře čtivé a velmi podnětné knize je třeba přát překlad do němčiny
nebo angličtiny. Wihoda staví široký oblouk ze současnosti do 13. století
a odtud opět do současnosti a prezentuje nový, osvěžující pohled na dosud
velmi významnou událost českých dějin, jež zůstane významnou i nadále,
neboť Wihoda sice oslabuje její staré hodnocení, pomáhá jí však současně
k novému významu coby objektu vědeckého diskurzu, podle jím použitého
citátu „každé dekódování je nové zakódování“ (s. 16).
Wihodova „brněnská“ kniha již vyvolala jistý neklid v pražských historických kruzích a nezbývá než doufat, že jeho názory povedou k plodné
diskuzi a přinesou konstruktivní pohyb do silně strnulého pohledu na český
vrcholný středověk. Tento již téměř dogmaticky ochraňovaný obraz se stále
ještě pohybuje v rovině „státu“, jeho výstavby a proměn, jež je moderní
vědou již delší dobu opouštěna jako zastaralá. Obsahuje četné spíš špatně
než správně překonané marxistické momenty a koresponduje se západními
paradigmaty 50. a 60. let minulého století, kdy němečtí a rakouští historikové po zaprodání svého předmětu nacistické „Volksforschung“ před rokem
1945 hledali spásu v pozitivistickém objektivismu, vesměs s vyloučením
nových poznatků teorie poznání. Obrácení k reflektivnímu a tím sebekritickému, vlastní stanovisko hledajícímu bádání o dějinách (= dějezpytu,
nikoliv dějepisu či historiografii) se ve vůdčích kruzích českých historiků
po roce 1989 konalo jen v malé míře a díky nezlomné kontinuitě jejich „elit“
se také stěží mohlo konat. Pomalu však zřejmě přece jen přichází doba, kdy
se nebude možno vyhnout zásadní diskuzi ani tomu, že bude prolomeno
monopolní obsazení určitých témat a tím i „správných“ názorů v duchu
centrálně plánovaného hospodářství.14 Každopádně mohla být předložená
kniha pravděpodobně napsána jen mladým autorem, jenž nebyl podstatným
způsobem poznamenán vysokými školami a aparáty v ČSSR 70. a 80. let,
jenž umí opravdu produktivně využít své četné zahraniční kontakty a jenž se
především ukazuje být otevřeným novým myšlenkám ve studiu středověku.
Exkurs: A ještě jednou Mocran et Mocran.
14
Zajímavé nové pohledy nyní nabízejí K l á p š t ě , Jan: Proměna českých zemí ve
středověku. Praha 2006, a J a n , Libor: Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006
(Knižnice Matice moravské, sv. 18).
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Tento exkurz je nutno chápat jako diskusní příspěvek, jenž vychází
z diplomatického posouzení ZB1-3. Při pokusech o identifikaci Mocran et
Mocran v ZB3 byly předloženy dvě teze: roku 1901 se Bertold Bretholz
pokusil v rozsáhlé studii ukázat, že se ve vyhotovení listiny nachází písařská resp. diktátorská chyba, jež zkomolila marchionatus Moravie, stojící
v konceptu listiny, na Mocran et Mocran. Rudolf Koss naproti tomu roku
1927 vycházel z korektního znění Mocran et Mocran, domníval se, že se
jednalo o darování statků nepříliš velkého rozsahu, a uvedl do diskuze
– v návaznosti na určení 14. století – lokalitu Möckern u Magdeburku.15
Jej následovali v roce 1928 Václav Novotný a 1987/1990 velmi zřetelně
Josef Žemlička, zatímco někteří němečtí (také sudetoněmečtí) autoři se
přikláněli k Bretholzovi, podle jehož teze usuzovali na Moravu coby říšské
léno. Mocran et Mocran se stalo na obou stranách politikem. V roce 1994 se
Wihoda pokusil v zevrubném zpracování historického kontextu v modifikaci
Bretholzovy teze ukázat, že Mocran et Mocran vzniklo jako zkomolenina
z Moraviam et Moraviam. Roku 1996 Ivan Hlaváček, vracející se ke Kossovi,
„z diplomatických a ústavně-právních důvodů“ Wihodovy teze striktně odmítl; na něj pak navázal Vratislav Vaníček.16 Některé na Bretholze a Kosse
navazující příspěvky ovšem místy připomínají spíše zbrklé marginální glosy, než přesnou analýzu problému. Hlaváček došel v podstatě k závěru, že
písaři ani diktátorovi by se nemohla vloudit taková chyba, že by Moraviam
et Moraviam zkomolil na Mocran et Mocran, zvláště když v listině přicházejí
korektní slova marchio a Moravia. Nadto by musela být taková chyba v Basileji ihned rozpoznána, protože „kol něho [písař a diktátor] byla řada lidí,
která byla o takových otázkách dobře informována a mohla kdykoliv věc
vysvětlit, nehledě už vůbec k tomu, že listina takřka musela být českou delegací, o jejímž složení ovšem nic nevíme, při přejímání čtena a nepochybně
byla v nějaké formě konceptu předložena“, takže se v dispozici musí jednat
o „nepochybnou donaci konkrétního majetku“, jenž navíc ležel mimo Čechy
a Moravu v Říši.17
Hlaváček má pravdu, když předpokládá českou (česko-moravskou?)
legaci (bez krále a markraběte!) a existenci konceptu (který vnesl do literatury již Beda Dudík roku 1870). Že by však při vyhotovení listiny byly přítomny osoby, které by musely poznat písařskou chybu, a že by listina hned
15
Že toto místo může být jen obtížně spojováno s Mocran, ukazuje Wihoda ve svém Exkurzu na s. 218n.
16
Hodnotu si uchovává B r e t h o l z , Bertold: Mocran et Mocran. Zur Kritik der
goldenen Bulle K. Friedrichs II. für Mähren vom Jahre 1212. In: Mitteilungen des Instituts
für Österreichische Geschichtforschung Erg.-Bd. 6, 1901, s. 233–253, na s. 241–243 k (paleografické) možnosti chybného čtení marchionatus Moravie jako Mocran et Mocran, a K o s s ,
Rudolf: Mocran et Mocran. Zprávy českého zemského archivu 7, 1927, s. 1–28. Viz dále Ž e m l i č k a , J.: Zlatá bula sicilská, s. 31; t ý ž : Přemysl Otakar I., s. 309n.; W i h o d a ,
M.: Mocran et Mocran; t ý ž : Der dornige Weg; H l a v á č e k , I.: Ještě jednou … Mocran et
Mocran; V a n í č e k , V.: Velké dějiny zemí Koruny české, II, s. 109.
17
H l a v á č e k , I.: Ještě jednou … Mocran et Mocran, s. 46n. a 49–51.
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po doručení musela být příjemeckou stranou čtena (!), je čirá spekulace.
Právě tak se mohlo stát, že listina byla kancelářským personálem předána
členu delegace či poslu, který neuměl anebo zrovna nechtěl číst a rychle
cestoval zpět do Čech. V Čechách listiny nevzbudily žádný větší a trvalejší
zájem. K písařské resp. diktártorské chybě, kterou příjemecká strana mohla
snad zpozorovat příliš pozdě na to, aby nechala takovou chybu korigovat
novým vyhotovením, tedy mohlo v Basileji beze všeho dojít,18 na tom nemohou nic změnit Hlaváčkovy povrchní úvahy, jež se nedotýkají jádra věci.
K tomu přistupuje problém konceptů a předloh. U ZB1 přichází v potaz deperditum Filipa Švábského, o jehož potvrzení a modifikaci bylo Čechy pravděpodobně usilováno, jež ale už nemuselo být po ruce. V případě
ZB2 naproti tomu nelze předpokládat, že by příjemci předložili koncept
s úplnou dispozicí, neboť tak by si sami vybrali získané statky, což ovšem
nevylučuje, že vyslovili přání na zisk některých majetků. U ZB3 by tomu
bylo právě tak, pokud se myslí na darování statků. V případě předání Moravy
by se naproti tomu mohlo opět vycházet z příjemeckého konceptu. Takový koncept mohl ovšem existovat v nejrůznější formě; v neposlední řadě
mohla – stejně jako u ZB1 a ZB2 – existovat pouze stručná cedule (cedula)
pro ústní jednání s Fridrichem a jeho rádci. Nebo bylo vše projednáno jen
ústně. To ale znamená, že česká delegace možná vůbec neměla příležitost
v případě ZB3 srovnat správný koncept listiny s čistopisem. V tomto bodě
nabízí jistou pomoc historický kontext: Jak známo, nenáležel Vladislav Jindřich až téměř do basilejských událostí v září 1212 mezi přívržence Fridricha
II. Když však přesto musel uznat, že na straně Oty IV. již nelze očekávat
žádné výhody, přiklonil se k Fridrichovi II. a žádal o „císařské“ propůjčení
a potvrzení jeho vlády na Moravě. Toto privilegování mělo stabilizovat a na
nový základ postavit jeho pozici v Čechách a na Moravě a vedle toho mu
přinést prestiž. Každé privilegování císařem, i když pouze budoucím, ctilo!
Naproti tomu byla ztráta na říši – ať už jakkoliv – nezávislého postavení Moravy skutečností zanedbatelného významu. Důležité je přitom, že Fridrich
„obleňoval“ jako budoucí císař, nikoliv jako římsko-německý král. Obrat
Vladislava Jindřicha přišel ovšem příliš pozdě na to, aby mohl být koncept
ZB3 poslán do Říma. A snad nakonec písařská chyba záměry Vladislava
Jindřicha překřížila a vedla k tomu, že se posléze v Čechách a na Moravě
až do poloviny 14. století užívalo ZB3 ještě méně, než ZB1 – právě proto,
že její obsah zůstal nesrozumitelným. Přitom platí: v případě ZB3 snadno
vstoupíme na půdu spekulací.
Část tajemství leží skryta v samotných třech listinách, jejichž stylová blízkost byla často zdůrazňována a je mimo pochybnost. Při interpretaci obsahu
listin jsou jako vždy určující dispoziční slovesa. K těmto přihlédl Wihoda jen
málo a Hlaváček je sice prostě vypočítal, z nepochopitelných důvodů je však
18

Srov. také W i h o d a , M.: Der dornige Weg, s. 67–69.
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neuvedl do souvislosti s příslušnými objekty.19 Shrnutí relevantních sloves
s jejich objekty bude uskutečněno na následujících řádcích:
ZB1: … ipsum regem constituimus et confirmamus et tam … constitutionem
approbamus regnumque Boemie … sibi … concedimus, volentes ut quicunque
… in regem electus fuerit, ad nos … accedat … Omnes etiam terminos … ei …
possidendos indulgemus. Ius quoque et auctoritatem investiendi episcopos … sibi
… concedimus.
ZB2: … donamus et confirmamus ac in perpetuam possessionem tradimus
proprietatem nostram Vlozze cum ministerialibus … Item donamus ei et confirmamus castrum, quod dicitur Svarcenberg cum (pertinenční formule) … Item
donamus ei et confirmamus provintiam, que Milin dicitur cum (pertinenční
formule) … (atd.). Eidem etiam regi concedimus in pheodum et confirmamus
possessiones Mantile et Lve cum (pertinenční formule) …
ZB3: … concedimus et confirmamus Mocran et Mocran cum omni iure et
pertinentiis suis, salvo servitio quod inde curie nostre debetur …
V souladu s tím stojí v záhlavním regestu ZB3 u Gustava Fridricha
(CDB II, č. 98) „concedit et confirmat“, resp. „concedit“ u Václava Hrubého
(ACRB I.1, č. 5) a u Rudolfa Kosse (AKČ 1, s. 276), jenž na jiném místě
concedit výstižně překládá slovesem „propůjčuje“ (AKČ 2, č. 4). V překladu
v textové příloze Wihodovy knihy stojí „svěřujeme a potvrzujeme“, v ZB1
ale „propůjčujeme“ a v ZB2 „předáváme v léno“ (pro „concedimus /in
pheodum/“). Hlaváček překládá nicméně concedere v krátkém regestu jako
„dávat“ a konstatuje, „že v C [= ZB3] jsou darovány Mocran et Mocran“.21
Dispozice Wihodou rovněž diskutované listiny z 26. července 1216 zní: …
electionem prephatam [krále Václava I.] ratam habemus et firmam et concedimus
eidem Vencezlao totum regnum Boemie cum terminis et omni iure et honore ac rationibus, eidem regno pertinentibus …, což Wihoda nepřekládá zcela korektně:
„výše zmíněnou volbu jsme potvrdili a právem posvětili … a postoupili jsme
témuž Václavovi celé království české v plném rozsahu a se všemi právy
k němu náležejícími …“22
Ze srovnání dispozičních pasáží listin, k nimž může být doplněno
mnoho jiných současných příkladů, vyplývá:23 Concedere (bez druhého,
20

19
H l a v á č e k , I.: Ještě jednou … Mocran et Mocran, s. 49.
20
Viz textové přílohy ve Wihodově knize s. 225–233, č. 3–5 (= CDB II, č. 96–98 = ACRB
I.1, č. 3–5).
21
H l a v á č e k , I.: Ještě jednou … Mocran et Mocran, s. 47 a 49.
22
Wihoda v textové příloze, s. 233–236, č. 6 (= CDB II, č. 127 = ACRB I.1, č. 6). V potvrzení privilegia Oty IV. z roku 1203 Innocencem III. z 15. dubna 1204, tamtéž, s. 223n., č. 1
(= CDB II, č. 39), stojí: rex Otto… iura et privilegia, que ab antiquo tibi [Přemysl Otakar I.] … ab
imperatoribus fuere concessa, suo tibi duxerit privilegio confirmanda, et tam libertates, quam terras et
castra et alia tibi concesserit. V překladu: „král Ota … potvrdil svým privilegiem práva a privilegia,
která byla císaři kdysi dána tobě … jak svobody, tak země, hrady a jiné tobě postoupil.” Wihoda
na s. 115 myslí na dodatečné darování (sic) zemí a hradů Otou IV. Přemyslu Otakarovi I. vedle
potvrzení privilegia Filipa Švábského; v případě terras se asi jednalo o propůjčení.
23
Toto srovnání vyplynulo z přehlédnutí edice MGH. Die Urkunden der deutschen Könige
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význam měnícího či upřesňujícího dispozičního slovesa jako např. concedimus et damus nebo et donamus nebo et restituimus atd., anebo v gerundivní
konstrukci jako např. concessimus possidendos atd.) bylo používáno při předávání majetkových práv, jež neměla přejít do alodního vlastnictví příjemce, a při (též výslovně ohlášených) obléněních. Předávaná práva a statky
mohla zahrnovat celá panství, jako např. i království. Každopádně se však
nejednalo o darování určitých, též rozsahově skromnějších statků a práv
v alodní vlastnictví. V kombinaci concedimus et confirmamus se mohlo jednat
o potvrzení držby, v případě concedimus et donamus (nebo podobně) o propůjčení či též darování majetku, přičemž v četných případech není opravdové rozlišení možné.24 Překlad concedere jako „propůjčovat“, „převádět“
nebo „udělit“ (anebo „potvrzovat“ držbu) se tedy jeví být nejvhodnější.25
Darování statků, jež měly přejít do alodního vlastnictví příjemce, bylo jednoznančně vyjadřováno pomocí dare (anebo donare, tradere a synonyma);
pokud se však jednalo o oblénění, bylo to většinou vyjádřeno výslovně. Při
propůjčení panství dare naopak nebylo jako jediné dispoziční sloveso bez
bližšího určení jako in feodum používáno. Darované statky v ZB2 byly nadto
– jak poukázal již Bretholz – blíže definovány svou kvalitou (proprietas,
castrum, provincia, pheodum), což v ZB3 nepřichází.
Toto zjištění vede k závěru, že za předáním Mocran et Mocran nelze spatřovat obyčejnou donaci statků, nýbrž předání celého komplexu
panství – eventuelně jako léna od budoucího římsko-německého císaře.
Do jaké míry byl tento akt tehdy chápán jako konstitutivní či potvrzující,
je bez ohledu na to, upřednostníme-li variantu Moraviam et Moraviam či
marchionatus Moravie, obtížné rozhodnout, v zásadě však nejde o otázku
primárního významu.26 Pasáž salvo servitio quod inde curie nostre debetur by
nadto znamenala, že z Moravy měly být římským císařům vykonávány jisté
služby (jež patrně zůstaly pouhým nárokem), od jakých byl Přemysl Otakar
I. osvobozen.27 Celkem potvrzují předchozí vývody teze Bretholzovy a Wihodovy. Každopádně je jisté, že se naše tři listiny – jako středověké listiny
obecně – zdaleka nedají zařadit do přímé, racionální interpretační linie a že
zůstanou otázky, jako např. ústavněprávní a politické aspekty při zařazení
dvou Morav a „léna“ Moravy. V zásadě však již Bretholz stručně a výstižně
shrnul obsah privilegia Mocran et Mocran slovy: „Moravský markrabě obund Kaiser XIV.1. Die Urkunden Friedrichs II. 1198–1212. Bearb. von Walter Koch u.a. Hannover 2002.
24
Viz např. MGH. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, XIV.1, č. 113–120, 123,
127n., 133, 137, 143, 146, 153, 156, 162–164 (pro 1210–1212). V č. 121 a 129 jsou předání
uskutečněná pomocí concedimus a concedimus et donamus označena jako concessio et donatio.
25
Viz též záhlavní regesty Waltera Kocha v MGH. Die Urkunden der deutschen Könige und
Kaiser, XIV.1.
26
Srov. již B r e t h o l z , B.: Mocran et Mocran, s. 244n.
27
ZB1 má: regnumque Boemie … absque omni pecunie exactione et consueta curie nostre iusticia
… concedimus.
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držel současně [se ZB1 und ZB2 pro Přemysla Otakara I.] potvrzení svého
panství.“ 28

28
Srov. B r e t h o l z , Bertold: Geschichte Böhmens und Mährens bis zum Aussterben der
Přemysliden (1306). München – Leipzig 1912, s. 300.
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Petr Maťa
Odpověď Ivo Cermanovi

V ČMM 124, 2005 publikoval Ivo Cerman recenzi, v níž podrobil mou
knihu Svět české aristokracie (1500–1700) obsáhlému rozboru. Recenze čítá
bezmála 15 stran a nejen její rozsah, nýbrž i obsah svědčí o tom, že recenzent nelitoval námahy a věnoval pročtení mé práce velké úsilí. V každém případě mu za tuto poctivost, která nebývá samozřejmá, náleží uznání. Neméně
práce musel Ivo Cerman věnovat také psaní své recenze. Ta se nespokojuje
s převyprávěním obsahu, nýbrž snaží se v knize především odhalit slabiny
a nedostatky. Mnoho jiného v ní ostatně neshledává. Poukazuje tak na řadu
důležitých otázek. Pojetí recenze je polemické. Je zřejmé, že recenzent je
s tématem dobře obeznámen (vyčerpávající znalost literatury ke všem naznačeným otázkám považuje za samozřejmost), že má na mnoho problémů
odlišný názor a že považuje za potřebné tento názor sdělit. Činí tak jazykem
břitkým, v němž nechybí sarkasmus a ovšem ani emotivně laděné tóny,
jejichž příčina a účel nejsou jasné. Obsah i tón řadí tento text k recenzím,
které obvykle nezůstávají bez písemné reakce. Pečlivým stylizováním nicméně Cerman dosahuje působivé gradace. Od počátku hromadí argumenty
o nedostatcích recenzované publikace, na jejichž základě pak vynáší verdikt
o nepodařenosti, ba dokonce škodlivosti (!) knihy. Myšlenkovému postupu,
jímž Ivo Cerman k tomuto závěru dospěl, bych rád věnoval několik slov.
Cermanova polemika je ve svém jádru založena na třech krocích. První
spočívá v popření, že by má kniha měla vlastní téma. V druhém kroku formuluje Ivo Cerman svou představu o tom, jaké téma měla vlastně sledovat,
čímž si otevírá cestu ke třetímu kroku, jímž je nyní již vcelku logicky poměřování jednotlivých částí recenzované práce tímto zvnějšku přiloženým
metrem. Abychom pochopili, k jakým důsledkům tento postup vede, rozeberme si jednotlivé kroky podrobněji:
Krok první – negace: Ivo Cerman se nejprve pozastavuje nad tím, že
v mé práci nenachází formulováno téma. „Jediným konkrétním vymezením
tématu“, tvrdí Cerman „zůstává stručné sdělení, že kniha má objasnit proměny
‚české aristokracie‘ před a po Bílé hoře“. S fiktivním čtenářem si pak klade
otázku, „o jakém tématu tato kniha vůbec pojednává. Interpretují se tu změny
v titulatuře, nebo kariérní postupy, nebo něco úplně jiného“? Odpověď ovšem
ani po pročtení velmi rozvleklé předmluvy nenalezne. To je mu dokladem
rozporu mezi cíly práce a realitou, neboť zde podle Ivo Cermana vznáším
Časopis Matice moravské 124/2005
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nárok na demonstraci a sledování jakéhosi „interpretativního modelu“, který
ovšem postrádá bližší vymezení (vše s. 282).1
Toto čtení je hodno pozoru, neboť obsahuje klíčové zkreslení, kterým
si recenzent připravuje půdu pro další argumentaci. Jsem si vědom toho,
že neexistuje jediné „správné čtení“, avšak na druhou stranu považuji za
nepřípustné, pokud recenzent zavírá oči před podstatnými skutečnostmi.
V tomto případě upírá mé knize téma a nečiní tak právem. Moje kniha téma
má. Je jím sociální chování české vysoké šlechty jakožto fenoménu „dlouhého trvání“ a pracovní metodou je rozbor individuálních a kolektivních sociálních strategií a jejich proměn. Navíc je záměr jasně „přiznán“ v klíčových
pasážích knihy – v úvodu, kde se hned v první větě uvádí: „Tato práce si klade
za cíl prozkoumat sociální pohyb – jeho projevy i jeho mechanismy – v nejvyšších
patrech české šlechtické společnosti v dlouhodobém horizontu dvou století raného
novověku...“ (s. 11), i v závěrečných pasážích knihy, kde shrnuji, že jsem se
pokusil „rozkrýt alespoň mnohost a rozmanitost sociálních strategií, na jejichž
základě čeští aristokrati ustavovali – nebo mohli ustavovat – své místo ve společnosti...“ (s. 701). Při nezaujatém čtení by Cerman nalezl hned v úvodu na s.
19 např. jasnou formulaci: „Cílem, který si klade tato kniha (...) [je] uchopit ty
formy jednání v české aristokratické společnosti, které rozhodovaly o jejím personálním složení a vnitřním uspořádání. Cílem je (...) tyto formy sociálního jednání
(jež zůstávají často nepochopeny, mylně interpretovány, naivně vysvětlovány jako
„individuální sklony“, anebo jsou odsouvány na okraj zájmu) popsat, pochopit
a vysvětlit v jejich úhrnu a vzájemné podmíněnosti. (...) Namnoze půjde o pouhý
náčrt základních linií na základě dílčích zjištění a jednotlivých příkladů a jen
v ojedinělých případech bude argumentace podepřena kvantifikujícími údaji“ atd.
Pohled na společnost vysoké šlechty v Českém království z hlediska
sociálních strategií a navíc v dlouhodobém horizontu nebyl v dosavadním
bádání obvyklý. Netvrdím a netvrdil jsem, že je jediný možný, ani že je to
„ten správný“ pohled. Domnívám se ovšem, že umožňuje otevřít v bádání
nad raně novověkou šlechtou řadu nových otázek a nahlédnout řadu známých problémů z nové perspektivy. Právě o to jsem se pokusil. Formuluji
přitom svůj pohled jako pohled otevřený: „Řada výsledků našeho tázání má
nicméně charakter hypotéz, které bude moci ověřit teprve důkladnější zkoumání
v jiných tematických a časových rámcích“ (s. 700). Jsem si vědom, že na mnoha
místech tento pokus není propracován tak, jak by být mohl. Považuji to za
přirozené a ospravedlnitelné a nezastírám to. Myslím, že má kniha obsahuje
obhajitelné teze a zajímavé podněty a většina recenzentů, kteří o tématu
1
Sousloví „interpretativní model“, které mi Cerman přisuzuje (uvádí jej v kurzívě, jako
všechny citáty), se ve skutečnosti v mé práci nevyskytuje. Mohu se pouze domnívat, že pochází
z mylného pochopení jedné věty z úvodu, v níž vyjadřuji záměr „prostřednictvím (...) vhodného
explikativního modelu [rozuměj upraveného modelu ekonomie sociálního jednání od Pierra Bourdieu]
uchopit ty formy jednání v české aristokratické společnosti, které rozhodovaly o jejím personálním
složení a vnitřním uspořádání“ (s. 19).
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nejsou méně poučeni než Cerman, ji jako takovou přijala. Ivo Cermanovi se
téma mé práce nemusí líbit. Měl by však být schopen na základě argumentů
náležitě vysvětlit a zdůvodnit proč, nikoliv vzbuzovat klamný dojem, že
takový záměr neexistuje.
Krok druhý – substituce: Popření existence tématu ovšem v Cermanově polemice plní důležitou funkci, neboť recenzentovi umožňuje stanovit
vlastní normu pro posouzení knihy a zhodnocení jejích nedostatků. Činí
tak následujícím způsobem: Práce sice údajně vlastní téma postrádá, avšak
z její kompozice „vyplývá, že se v knize střetávají přinejmenším dvě témata: aristokratická prestiž a profesionalizace“ (s. 283). Na jiném místě soudí Cerman:
„Struktura díla i závěrečné slovo (...) napovídají, že skutečným tématem knihy
má být [zvýraznil PM] postupná profesionalizace“ (s. 283). I kdyby nebylo
známo, že jde o téma, kterým se Cerman sám zabýval či stále zabývá (byť
v jiném časovém rámci), působil by tento úkrok násilně. Na pováženou je
ovšem, pokládá-li za logické projevit na základě této krkolomné projekce
vlastního tématu do mé práce údiv, že „[t]éma ‚profesionalizace‘ není při tom
nikde blíže vymezeno“ a že „[z]koumaný jev“ (předpokládá tedy opravdu,
že zkoumám jev, který má na mysli) nepojmenovávám jedním výrazem (s.
283).2
Řada Cermanových úsudků je ovšem sub specie druhého kroku snadno
vysvětlitelná: „[O]ddíly o hierarchiích (...), rodinném životě (...) a hospodaření (...) jsou“, tvrdí Cerman, „k tomuto jádru přilepeny velmi neorganicky“ (s.
283). Pokud o problematice uvažuje pouze a jedině na základě vlastního
tématu, mohl sotva dojít k jinému závěru. Naopak z hlediska uvažování nad
sociálními strategiemi jde o oblasti klíčové a navzájem spolu související. Ivo
Cerman se však od počátku – nejasno, zda vědomě či podvědomě – zdráhá
uznat sociální hledisko za možný pohled na věc. Na místo toho navrhuje
řadu jiných pohledů a kontextů, mezi nimi např. „životní cykly“ či „rodinný
život“ – pojem, který mi nejprve přisoudí jako v mém textu obsaženou
perspektivu (s. 283), aby mi pak na závěr (s. 293) mohl vytknout, že se
o „rodinném životě (...) vlastně mnoho nedozvíme“. Knihu o rodinném životě
české šlechty si věru také představuji jinak. Ivo Cerman mi zkrátka implicitně vytýká, že jsem nekoncipoval knihu tak, jak by to učinil on: Informace
o testamentárních praktikách „měly být uvedeny v kapitole o aristokratickém
majetku“ (s. 293), přestože z výkladu je dostatečně zřejmé, že o nich hovořím z hlediska sociálních interakcí a snažím se proměny dědického práva
interpretovat právě z této perspektivy (pnutí mezi solidaritou vůči rodu
a rodině; posilování primogeniturálních principů). Je prý „na pováženou,
2
Pozoruhodné je, že Ivo Cerman svůj soud o skutečném tématu mé práce opírá o odkaz
na závěrečnou pasáž mé knihy (s. 698–701), v níž se o „profesionalizaci“ vůbec nic nepraví
a jejíž první věta charakterizuje téma zcela jednoznačně: „Ve svém celku si předkládaná práce
kladla za cíl nastínit především četnost a vzájemnou provázanost rovin, na nichž se odehrával zápas
o sociální postavení...“
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když se v takto strukturovaném díle objevuje ‚rodinný život‘ v rámci oddílu o ‚sociálních interakcích‘“. Ivo Cerman totiž, jak ukazuje vzápětí, chápe sociální
interakce jako „politické kontakty“ (s. 283) a vytýká mi proto, že prý slučuji
výzkum rodinného života s výzkumem politického angažování české šlechty
(s. 293), byť právě sociální hledisko činí po mém soudu rozlišení na sféru
rodinnou a sféru politickou v aristokratické společnosti raného novověku
velmi problematickým. (Cermanovo chápání „politické“ sféry v raném novověku by ostatně zasloužilo bližší objasnění.) Za Cermanovým přístupem
v této otázce tuším normativní nárok na jediné správné psaní o šlechtě, kdy
vzdělání patří do balíčku „rodinný život“, testamenty do rubriky „majetek“,
titulatura do přihrádky „prestiž“ atd.
Abych byl dobře pochopen: Nemyslím si, že by recenzent nesměl nahlížet práci jiných svými brýlemi nebo ji využít k rozvinutí svých myšlenek.
Pokládám ovšem za extrémně nešťastné, pokud se pouze na základě takového přístupu snaží tvrdit, že práce, která se mu dostala do ruky, se měla
zabývat tématem, které on sám považuje za důležité, a že jej měla zpracovat
metodou, kterou on sám považuje za adekvátní, a plísnit ji, pokud tak neučinila. Jistě, recenzent má plné právo argumentovat, že jeho přístup má
výhody, nebo že v přístupu autora recenzované publikace postrádá zpracování některých důležitých témat. Avšak zavrhovat jiný pohled proto, že je
jiný, považovat práci za špatnou, jenom proto, že je napsána jinak, než jak
by ji napsal recenzent, a soustředit se výhradně na nedostatky při zamlčení
merita věci, to je začátečnická chyba. Pokládám tento krok stranou, kterým
Ivo Cerman učinil normou pro posuzování mé knihy své vlastní badatelské
téma (a v reziduální podobě některá témata jiná), za nešťastný. Podívejme
se nyní na důsledky:
Krok třetí – polemika: Pohled na mou práci prizmatem odlišně zformulovaných badatelských témat vede Ivo Cermana k rozsáhlé kritice mých
soudů. Nejdůsledněji je takové kritice podrobena teze o vyhraňování „kariérních modelů“. Recenzent tuto tezi vyvrací, avšak činí tak na základě
výrazně odlišného chápání problematiky, o níž je řeč, a termínů, které jsou
používány. Tady začíná mít smysl vstoupit s recenzentem v dialog. V nutné
zkratce nejprve shrnuji svou tezi:
Ve své práci formuluji názor, že se v průběhu období, které ve své práci
sleduji, zformovalo pět relativně svébytných typů uplatnění české aristokracie v úřadech a hodnostech, které (s výjimkou uplatnění v diplomatických
službách) měly nebo postupně nabývaly charakter služebního postupu
a které s nezbytnou dávkou zjednodušení označuji jako „kariérní modely“. Po většinu 16. století zůstával jediným působištěm české aristokracie,
kde bylo možno setkat se s formalizovanými pravidly služebního postupu,
stavovsko-zeměpanský aparát Českého království. K tomuto modelu se postupem doby připojuje několik alternativ, tak jak se vytvářejí (a přetvářejí)
habsburská stálá armáda, panovnický dvůr a systém církevních prebend,
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popř. jak se mužští příslušníci české aristokracie postupně zapojují do těchto
systémů. Komplementárně k ostatním typům hodnostního postupu navíc
někteří čeští aristokrati vstupují do vznikajícího systému habsburské diplomacie. V důsledku těchto proměn vzrůstá podíl aristokratů činných mimo
rámec svých hospodářství. Průvodním jevem formování modelů služebního
postupu je dále diverzifikace životního a sídelního rytmu aristokratů a přehodnocení postoje ke službě vůči panovníkovi. Vznikající systém kariérních
modelů se přitom formuje jako prostor sociální konkurence, neboť zápas
o přístup k úřadům, hodnostem a prebendám je především zápasem o společenské postavení.
Ivo Cerman ovšem tento závěr pochopil jako „tezi o rychlé profesionalizaci“ (s. 292) resp. jako „absurdní tezi o ‚kariérizaci aristokracie‘“ (s. 294). To
jsou přitom pojmy i závěry (alespoň v tom smyslu, jak je chápe Cerman)
mé práci zcela cizí, avšak recenzent je o to vehementněji vyvrací. Klíčem
k porozumění tomuto neporozumění je právě to, co Ivo Cerman od počátku
přehlíží, totiž odlišné vymezení problému a odlišná definice pojmů. Cerman
si klade otázku po profesionalizaci a je logické, že jej zajímá obsah činnosti,
využití vzdělání v kariérách, kombinace role vrchnosti s rolí úředníka atd.,
neboť jsou pro něj důležitými kritérii. Pokud z jeho poznámek správně
usuzuji, pak je pro jeho pohled klíčové srovnání praxe šlechtických funkcionářů v 18. století s moderní byrokracií na základě znaků, které jsou vlastní
modelu moderní byrokracie. Pro mé tázání byl podstatný sociální aspekt –
tedy především význam hodností a úřadů pro aristokratický status (které
hodnosti jsou považovány za prestižní, a tím pádem jsou atraktivní, jakým
způsobem jsou nabývány atd.), méně již skutečná činnost skrývající se za
touto činností (pokud byly hodnosti vůbec spjaty s praktickou činností).
Jde mi právě o podobu onoho aristokratického „cursus honorum et officiorum“, protože právě ten je zásadní pro porozumění sociálním strategiím
aristokratické společnosti a jejich proměnám, a jeho rozbor proto vůbec není
samoúčelný, byť by byl z velké části (a Ivo Cerman dobře ví, že pouze zčásti)
založen na standardních soupisech hodnostářů.3 A právě z tohoto hlediska (nikoliv z hlediska profesionalizace, jak ji Cerman definuje) nacházím
během obou sledovaných století výrazné posuny, které nebyly studovány,
stojí za tematizaci a které nelze přehlédnout. Oč méně jsou možná viditelné optikou Cermanovy profesionalizace při zpětném pohledu z 18. století,
o to jsou nápadnější, tážeme-li se po proměnách sociálního chování české
aristokracie mezi pozdním středověkem a pozdním 17. stoletím, což je právě
časový rámec, k němuž se vztahuji.
3
„Namísto toho zde najdeme jen komentáře k Palackého seznamu (...) a k Fellnerovým seznamům...“ (s. 288). Ivo Cerman klame čtenáře, tvrdí-li (dokonce dvakrát), že nepracuji s Bittnerovým repertoriem diplomatů. Opak je pravdou, viz s. 859–861 mé práce, zejm. pozn. 615 na
s. 859, kde je repertorium hned v úvodu k příslušné pasáži citováno jako základní, byť ne vždy
spolehlivá příručka a zdroj základních údajů.
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Ivo Cerman celý oddíl pochopil mylně. Domnívá se, že úředně činné
aristokraty pokládám za plně „profesionalizované“ nebo, jak sám říká, „kariérizované“ úředníky (s. 288).4 Tato domnělá teze se mu samozřejmě na základě
jím postulovaných kritérií snadno vyvrací. Cerman si přitom správně povšiml,
že slovo profesionál a slova příbuzná nedefinuji a používám je více méně
volně (leckdy v uvozovkách, s vědomím jejich relativnosti, protože s nimi
právě nepracuji jako s analytickými pojmy). Současně se pozastavil nad
tím, že „zde čtenář namísto ‚profesionalizace‘ nalezne učeně kostrbatou definici
pojmu ‚kariéra‘“, jenž, jak soudí Cerman, „žádné zvláštní definice nepotřebuje“
(s. 283). To jej mělo varovat, že hledisko „profesionalizace“ nemusí být tím,
čím se ve své práci zabývám. Avšak veden intuitivní úvahou, „že skutečným
tématem knihy má být postupná profesionalizace“, pustil se Ivo Cerman do obsáhlého vyvracení mých argumentů. Působí úsměvně, pokud Cerman sám za
pomoci tří kritérií definuje „profesionalizovaného aristokrata“, aby pak mohl
tvrdit, že u „P. Mati se z těchto kritérií objevuje pouze vzdělání, a to je ještě k tomu
zpracováno nedostatečně“. Má samozřejmě pravdu, ale je to podobný nonsens,
jako kdyby někdo práci Josefa Macka o víře a náboženství v jagellonských
Čechách prohlásil za knihu o procesu sekularizace a hodnotil ji z této perspektivy. A co se týká pojmu „kariéra“, jeho význam v historiografii raného
novověku rozhodně není ustálený, takže jeho vymezení je více než namístě.
Většinou bývá používán právě pro vystižení typizovaného sledu určitých
(životních, profesních) rolí vedoucího k akumulaci sociální prestiže. Takto
jej definuje např. Katrin Kellerová se ve své nové práci,5 ovšem s tím, že jej
uvolňuje z vazby na hodnostní postup. Zcela jinak vymezuje pojem „kariéra“ např. Aleš Stejskal.6 Rozhodl-li jsem se tento pojem pro účely svého
pojednání vymezit, učinil jsem tak nikoliv bezdůvodně, nýbrž právě proto,
abych zabránil nejasnostem. Užší vymezení, které používám, pak sdostatek
vysvětluje, proč mezi kariérní modely nezačleňuji úlohu vrchnosti.
Abych nebyl špatně pochopen – nechci v žádném případě tvrdit, že
sociální dimenze je jediným možným pohledem na věc. Cermanovy otázky,
jakým tempem probíhá oddělování veřejného a soukromého času a prostoru, jakou roli hraje odborná kvalifikace a od kdy žije aristokratický úředník
z výnosů své profese, jsou závažné a stojí za to, aby na ně byla hledána odpo4
Ivo Cerman, snad aby mohl svou perspektivu profesionalizace snadněji naroubovat na
mé sociálněhistorické zkoumání, přichází s pojmem „kariérizace“. Nejprve píše, že se o něm
zdráhá hovořit (s. 285), pak jej ale soustavně používá k negativnímu vymezení (s. 288, 294).
Může tak vzniknou mylný dojem, že jde o součást mé argumentace, a pokládám proto za nutné
zdůraznit, že ve své práci hovořím o formování „kariérních modelů“. „Kariérizace“ je pojem
Ivo Cermana.
5
K e l l e r , Katrin: Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des 17. Jahrhunderts. Wien 2005, s. 185n.
6
S t e j s k a l , Aleš: Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva
(1550–1616). Model a jeho fungování. SAP 54, 2004, s. 323–458, zde 392n.: „Kariérou je zde
míněn typ mobility v úřednické profesi, nikoliv ve společnosti jako celku. (...) V přítomné analýze
kariéra představuje typ jedincovy profesionální dráhy...“
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věď. Nepřijímám ovšem Cermanův názor, že jediným správným pohledem
na věc aristokratického uplatnění v úředním, vojenském či diplomatickém
aparátu je hledisko obsahu vykonávané činnosti. Ivo Cerman by učinil lépe,
pokud by se snažil promyslet, zda můj pohled na věc (formulovaný z jiné
perspektivy a zčásti pro jiné období, než jakým se Cerman badatelsky zabývá) není náhodou slučitelný s jeho a co by bylo zapotřebí učinit pro sblížení obou perspektiv. Pokud jej pouze vyvrací jako špatný, vylévá vaničku
i s dítětem.
Zvláště intenzivně se Ivo Cerman vypořádává s pasáží o dvorské kariéře.
Kritika míří do několika stran. Recenzent naznačuje, že pouze vypravuji
„známý příběh“ (s. 289) o vývoji císařského dvora, aniž by vzal v potaz
skutečnost, že v české historiografii v době přípravy mé práce neexistovalo
žádné shrnující pojednání o vídeňském dvorském centru v pobělohorské
době (podání základních informací jsem proto pokládal za nutnost) a že
boom monografických studií o tomto tématu (který z řady informací učinil
samozřejmosti) započal krátce před publikováním mé práce.7 Druhá výhrada
se týká toho, co v práci tematizováno není, totiž praktické stránky dvořanova
působení. Zde se projevuje výše zmíněný rozdíl v důrazech. Ivo Cerman
zapomíná, že úkolem, který si před sebe stavím, je rozbor sociálních strategií
české aristokracie a že k tématu přistupuji s otázkou, jaký význam nabývaly
dvorské hodnosti a úřady v kontextu aristokratických kariér a jaké byly
základní modely aristokratického uplatnění u dvora. Namísto toho by se
rád dozvěděl více o „společenství aristokratických rodin ve Vídni“, o „praktické
stránce dvořanova působení“ a o „činnosti vysokých hodnostářů“ (s. 289), což
jsou nepochybně zajímavá témata na zvláštní studii (studie?), avšak z hlediska tématu české aristokracie by šlo o velkou a násilnou odbočku.
Ze záhadných důvodů Ivo Cerman opakovaně naznačuje, že jediným
pramenem, o který se opírám, jsou seznamy Hofstaatu.8 Domnívám se, že
tím chce ukázat, že ví, že mechanický rozbor těchto seznamů má velká
úskalí. V tom má jistě pravdu. Problémem zůstává (a Ivo Cerman to musí
vědět), že jsem si tohoto úskalí také dobře vědom a že můj výklad zdaleka
není založen jen na mechanickém převyprávění dvorských seznamů, nýbrž
že se právě snažím údaje dvorských seznamů problematizovat a uvést do
vztahu se skutečným působištěm či působišti jednotlivých aristokratů, kteří
disponovali dvorskou hodností. Zdá se mi ostatně, že naše pohledy na věc
7
Druhou monografii Duindamovu, práci MacHardyové a Pečarovu jsem před dokončením rukopisu neměl k dispozici. K Hengererově práci, která vyšla současně s prací mojí, jsem
mohl přihlédnout krátce před uzavřením rukopisu v míře nezbytně nutné a jen díky laskavosti
autora, který mi zapůjčil rukopisnou verzi své dizertace.
8
„[S]tále se jedná o příslušnost jedinců k Hofstaatu“; „[s]tále znovu se zajímá jenom o seznamy
členů Hofstaatu“; „nadále demagogicky sleduje seznamy členů Hofstaatu“; „aby pak vzápětí rozebíral složení této neexistující sociální skupiny podle svých oblíbených seznamů“; „nic [se] nedozvíme,
pokud se omezíme na neustálé rozbory seznamů členů Hofstaatu“; „nemůžeme [se] omezovat jenom
na seznamy Hofstaatu“, viz s. 289–291.
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jsou v základním ryse totožné. Tvrdí-li Cerman, že „[p]odstatné je uvědomit
si rozdíl mezi výčtem jmen v seznamech a reálnou skupinou dvorské aristokracie,
která nežila na papíře, nýbrž ve městě“ (s. 291), pak se dobývá do otevřených
dveří, neboť jeho cíl není od mého nikterak odlišný. Snažím se přesně o to,
co sám navrhuje: Pokládám za účelné rozlišit, kteří z českých aristokratů
nesoucích dvorský titul pobývali u dvora více méně trvale a kteří nikoliv
a co z toho vyplývalo pro jejich kariéry, u dvora i mimo dvůr. Jelikož však
dvorská společnost není středobodem mé knihy, přistupuji k této otázce –
věřím, že to není nepochopitelné – na základě zjednodušení.
Ivo Cerman dozajista může poukázat na úskalí, které s sebou toto zjednodušení nese, avšak pokud napíše, že „[Maťa p]rosazuje (...) názor, že role
aristokratů u dvora se dá omezit na ‚dvorskou kariéru‘ a na ‚iniciační roli‘“,
a ještě to označí za „autoritativní polopravdu“ (s. 291), pak zachází mnohem
dále, než je případné. Sám přeci ukazuji, že realita byla mnohdy složitější
(viz výklad na s. 412–425 a v pasáži o diplomatické činnosti, s. 473n.).
Avšak i s touto výhradou myslím, že ono zjednodušení je pro můj rozbor
a snad nejen pro něj užitečnou pomůckou (situace byla jistě podstatně odlišná v případě šlechty z Rakous či z jižní Moravy, kdy mezi hospodářským
zázemím jednotlivých aristokratů a dvorským centrem nebyla tak velká
geografická vzdálenost). Snažím se nalézt střední cestu mezi nediferencovaným pojetím dvora a dvorské společnosti, jaké bylo obvyklé ve starší
historiografii, a minuciózním rozborem tematiky, který by si vyžádal zvláštní
monografii s jinak formulovaným tématem. Jsem si vědom úskalí, která
tento pohled sebou nese, a snažím se proto představit dostatečné množství
příkladů, aby nevznikl příliš zjednodušující dojem. Ivo Cerman tento přístup nebere na vědomí. Namísto toho neprávem naznačuje, že závěry jsou
založeny pouze na rozboru dvorských seznamů. Uniká mu, že „dvorskou
kariéru“ právě nevymezuji jen na základě příslušnosti k Hofstaatu (která
byla leckdy formální), nýbrž naopak na základě dlouhodobého působení
aristokrata u dvora (ovšem ve dvorských funkcích), byť si vymezení pojmu
v mé práci povšiml (s. 289 a 290). Nevylučuji tedy dvořanskou praxi zcela
ze svého zorného úhlu, avšak nerozebírám ji do detailů.
Dalším z bodů Cermanovy kritiky je má údajná „přehnaná teze o neexistující dvorské aristokracii“ (s. 290). Je to důležitý bod a stojí za to se u něj
zastavit. Rozdílný názor je zde, tuším, způsoben nedorozuměním. Cerman
totiž předpokládá, že popírám „dvorskou aristokracii“ jakožto jev. To však
nečiním. Pokud by to mělo být možné, muselo by nejprve existovat nějaké
uchopitelné vymezení tohoto jevu, a to právě po mém soudu schází. Neznám
žádné jasné vymezení pojmu „dvorská šlechta“ ani „dvorská aristokracie“,
na základě zřetelných kritérií. Z kontextů, v nichž se tento výraz vyskytuje,
usuzuji, že jde o pojem vágní, užívaný libovolně, často jako pouhé klišé, kte-
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ré má upozornit na „cosi dvorského“ v chování šlechty.9 Je to dáno jednak
skutečností, že dvůr lze chápat různými způsoby, a jednak mnohovrstevnatostí vztahu šlechty a panovnického dvora v raném novověku. Vzhledem
k nejednoznačnosti pojmu neskrývám pochybnosti o jeho účelnosti: Je jistě
možno si s ním tu a tam vypomoci, avšak o mnoho víc s ním asi pořídit nelze.
Pro analýzu české vysoké šlechty v pobělohorské době tento pojem mnoho
možností nenabízí a ve výkladu o formování kariérních modelů s ním proto
nepracuji.10 V jistém smyslu byla celá aristokracie dvorská, ve smyslu jiném
jen její část, ale je vůbec možno hovořit o hranicích? Z Cermanovy kritiky
rovněž žádné jasné vymezení nevyplývá. Snad klade rovnítko mezi výraz
„dvorská aristokracie“ a pojem „dvorská společnost“, který charakterizuje
jako „společenství šlechtických rodin, které sídlily v rezidenčním městě a měly
přístup ke dvoru“ (s. 291). Při takovém chápání by bylo popření existence dvorské aristokracie samozřejmě absurdní. Jestliže však ono „sídlení“
a onen „přístup“ v praxi podléhaly tolika modalitám, jak Cerman správně
uvádí (s. 291), a jestliže nás zajímají právě ony modality, k čemu nám pak
slouží pojem „dvorská aristokracie“?
Od dvorské kariéry přecházím k dalším Cermanovým argumentům. Soudím, že příliš překotně zavrhuje můj postřeh o postupné valorizaci služby
českou aristokracií mezi dobou jagellonskou a pobělohorskou (s. 286).
Jsem si vědom, že argumenty, které přináším, nejsou shromážděny systematickým výzkumem, avšak vzrůstající důraz na „službu“ a „merita“ v textech
a jiných svědectvích šlechtické sebeprezentace je myslím přesto patrný (viz
s. 288–292 mé práce). Příležitostná přihlášení Zdeňka Lva z Rožmitálu ke
službě na tom nemohou nic změnit: V jagellonském věku nenalezneme
okázalá prohlášení aristokratů o délce vlastní služby panovníkovi a k sebeprezentaci aristokratů je výraz „služba“ užíván výjimečně. Naproti tomu na
konci 17. století jde o klíčovou kvalifikaci, důležitý argument a zcela nezbytnou součást sebeprezentace aristokratů. Ostatně o mnohém vypovídá i sama
praxe, totiž postupné zapojování české aristokracie do služeb habsburského
dynastického impéria, které se snažím zmapovat. Recenzent nereprodukuje
9
Pro ukázku uvádím např.: „Die soziologische Verschiebung, die (...) an die Stelle des alten
widerspenstigen, selbstbewußten Landadels nunmehr einen Hofadel treten ließ...“, S t u r m b e r g e r , Hans: Vom Weißen Berg zur Pragmatischen Sanktion. Der Staat Österreich von 1620 bis
1740. In: Land ob der Enns und Österreich. Aufsätze und Vorträge. Hg. v. dems. Linz 1979
(MOÖLA, Ergänzungsband 3), s. 211–245, zde 218.
10
Není proto korektní, pokud mi Cerman přisuzuje, že popírám existenci dvorské aristokracie a současně rozebírám „složení této neexistující sociální skupiny“ (s. 290). Pro jistotu zde
ještě jednou shrnuji svůj pohled na věc: (1.) pojem „dvorská aristokracie“ není ujasněn a nemůže být základem rozboru, proto je (2.) zapotřebí, chceme-li zkoumat vztah šlechty a dvora,
určit jiná kritéria, v mém případě kritérium relativně stálého pobytu u dvora spojeného se
zastáváním funkcí, aby (3.) bylo možno určit, kteří z českých aristokratů u dvora reálně pobývají, a kteří pouze užívají dvorský titul, ač při tom působí např. v nejvyšších zemských úřadech
a jako pražští místodržící. Znovu zdůrazňuji, že jde o pohled na věc z hlediska aristokratického
„cursus honorum“, z hlediska jiných otázek je jistě podrobnější rozbor namístě.
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věrně můj názor na tempo této proměny: Nemyslím, že k ní dochází až po
Bílé hoře a rovněž netvrdím, že se tehdy služba začíná vyplácet, nýbrž že
silněji motivuje, což je rozdíl. Jinak Cermanův komentář o potřebě přihlížet
při studiu této otázky k vývoji obecného kontextu etického myšlení plně
přijímám. Sám ostatně přiznávám, že jde o významnou otázku, jejíž studium
přesahovalo mé možnosti a které bude zapotřebí věnovat zvláštní pozornost.11 Cerman si to snad sám uvědomuje, postuluje-li potřebu zkoumat tuto
otázku v evropských souvislostech, s přihlédnutím k posunům ve významu
německých a francouzských pojmů. Postrádá-li takový rozbor v mé práci, je
to svědectví nerealistických nároků. Avšak jaký smysl má v tomto kontextu
další obvinění autora recenzované práce z demagogie (s. 286)?
Poznámky k oddílu o sociálních interakcích jsou příliš nesoustavné, než
aby je bylo možno v úplnosti komentovat. Ivo Cerman v mém výkladu nenalézá „[r]ozdíl mezi přátelstvím a klientelami“ a naznačuje, že nerozlišuji „dobový
význam pojmů od moderních definic“ (s. 293). Navrhuje pak řešení, které je ovšem vlastní mé práci: Sleduji totiž v jedné kapitole sémantické pole dobového
výrazu „přítel“ a v jiné kapitole si kladu otázku po využití vztahu patron-klient
jakožto moderní abstrakce při studiu české aristokratické společnosti.12 Ve vymezení klientského vztahu Cerman postrádá odlišení od právně zakotvených
vztahů podřízenosti, ačkoliv výslovně poukazuji na skutečnost, že právě v této
otázce neexistuje mezi badateli shoda (s. 657).13 Často Ivo Cerman vyvolává
dojem, jako by přicházel s podstatnými doplnění, ač ve skutečnosti pouze
opakuje nebo parafrázuje tvrzení obsažená v mé práci.14
Zvláště pozoruhodný je v tomto ohledu Cermanův komentář ke kapitole
o diplomatické činnosti české aristokracie v habsburských službách. Můj výklad označuje za „zcela nevyhovující“ (s. 289), což je zdůvodněno neznalostí
literatury k dějinám diplomacie (nenárokuji přitom úplnou znalost – není
v silách jedince přečíst úplně vše, důležité je naopak seznámit se s podstat11
„Sledování teorie šlechtictví a šlechtické ideologie na pramenném materiálu z českého prostředí
v delším časovém úseku by bylo významným úkolem, jehož splnění přesahuje možnosti této práce“,
s. 791, pozn. 43.
12
Aby bylo vše jasné, zdůrazňuji to v úvodní větě ke kapitole o klientských vztazích
(s. 657): „Je-li sousloví páni a přátelé kategorií dobové sociální terminologie, náleží pouto mezi
patronem a klientem, jemuž se budeme věnovat v následujících odstavcích, mezi moderní abstrakce.“
13
Např. Š i m ů n e k , Robert: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých
Čechách. Rožmberská doména 1418–1472. Praha 2005, s. 402–406, vymezuje jako klientské
vztahy pouze vztahy právně zakotvené. Srov. také koncept „královského patronátu“ (royal
patronage), rozvinutý anglosaskými badateli nad raně novověkým klientelismem ve Francii,
v němž se vztah patron-klient překrývá se vztahy poddanskými, viz např. K e t t e r i n g ,
Sharon: Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France. New York – Oxford 1986.
14
Cerman: „Někdy se tyto pojmy užívaly jen jako zdvořilostní fráze, které o skutečném vztahu
nevypovídají vůbec nic“ (s. 294); Maťa: „Budiž zdůrazněno, že užití některého z těchto slov v soudobých textech ještě samo o sobě nedosvědčuje skutečnou existenci klientského vztahu. Zejména v korespondenci často nejde o nic jiného než o konvenční zdvořilostní obraty...“ (s. 661). Oba výroky se
týkají terminologie klientských vztahů. První přitom kriticky komentuje právě tu pasáž, v níž
je obsažen druhý.
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ným; Ivo Cerman, který psal na téma raně novověké diplomacie diplomovou
práci, je bezpochyby lépe informován). Rezolutnost tohoto soudu ovšem
udivuje, neboť Ivo Cerman v obsáhlé pasáži, v níž charakterizuje, jak to tedy
s působením českých aristokratů v diplomacii bylo doopravdy, nepřichází
s ničím, co by se podstatně odlišovalo od mého výkladu. Vlastně zde říká
jinými slovy totéž. Porovnejme základní argumenty:
Cerman: „Aristokratičtí diplomaté (...) ani nežili z diplomatického platu. Naopak se sami podíleli na financování svého diplomatického zastupitelstva“ (s. 292);
Maťa: „V habsburské diplomacii se proto vžila praxe, že jednotliví vyslanci a ambasadoři sami investovali do svých dalekých cest a pobytů nemalé částky, které jim
měly být uhrazeny později a nezřídka jen zčásti.“ (s. 466), „ambasadoři [se] často
podíleli na financování svých legací“ (s. 470). Cerman: „Jistou profesionalizaci
však můžeme pozorovat nanejvýš na úrovni legačních sekretářů či u rezidentů
měšťanského původu“ (s. 291); Maťa: „v habsburské monarchii nemohl vzniknout sbor stálých a profesionálních šlechtických diplomatů (...) [ve stínu šlechty]
se pohybovala narůstající skupina sekretářů, radů a agentů neurozeného původu,
jejichž činnost měla leckdy skutečné profesionální rysy.“ (s. 466). Cerman: „Diplomatická služba sloužila aristokratům především jako prozatímní zaměstnání
mezi návratem z kavalírské cesty a získáním skutečného postu (...). Diplomatická
služba pro ně nebyla cílem sama o sobě“ (s. 291); Maťa: „Diplomatické poselství
mohlo být vítaným prostředkem na cestě vzhůru, cílem se však stát nemohlo. (...) diplomatická činnost [tvořila] zpravidla pouhou epizodu v jejich životních drahách“
(s. 466). Cerman: „Řada jednorázových diplomatických misí byla vykonávána
v rámci služby komořích“ (s. 291); Maťa: „Diplomatická činnost zůstávala v druhé
polovině 17. století úzce provázána s dvorskou kariérou. Byla jejím paralelním
doplňkem, a v mnoha případech také předpokladem“ (s. 470), „[z]ahraniční legace
běžně provázely dvořanskou kariéru a stávaly se i jejím častým předpokladem.
Žádný jiný typ aristokratické kariéry nebyl tak úzce propojen s diplomatickou
aktivitou jako právě role dvořana“ (s. 473). Cerman: „Pokud se o diplomatickou
službu ucházeli starší šlechtici, činili tak s ohledem na získání nějakého jiného
úřadu či výhody. (...) postupem času se jejich ochota k dlouhodobým misím spíše
snižovala“ (s. 291n.); Maťa: „Nabídka zahraniční mise sice nemusela být vždy
vítána, téměř vždy však její přijetí bylo dobrou kariérní investicí, která zvyšovala
šance jednotlivce, že na něj bude pamatováno při rozdílení dvorských úřadů“ (s.
470n.), „[p]evné místo u vídeňského dvora bylo nejčastější motivací habsburských
diplomatů“ (s. 474). Cerman: „Aristokraté zpravidla usilovali o zkrácení mise
(...), neboť pobyt v zahraničí pro ně byl nákladný“ (s. 292); Maťa: „[V]ětšina
dlouhodobých rezidentů se již po několika letech pobytu mimo domov začala hlasitě
domáhat povolení k návratu. Většina z nich také ve svém působišti nevydržela déle
než několik málo let. Kromě nevýhod finančních znamenala každá déletrvající
legace také absenci od dvora...“ (s. 472n.).
Co tedy konkrétně nevyhovuje na mém výkladu, kromě toho, že cituji
méně literatury? Jediným rozdílem, který zde nacházím, je opět ono od-
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lišné pojetí profesionality a opět vyostřeno do umělého kontrastu: Dle Ivo
Cermana docházím k závěru, „že aristokratičtí diplomaté se v 17. století změnili
v profesionály, diplomatická činnost v ‚trvalé zaměstnání‘“ (s. 291).To je ovšem
značně překroucené tvrzení, opírající se o selektivní čtení. Ivo Cerman se
chytil jedné pasáže, v níž – z hlediska kontextu oprávněně – upozorňuji na
skutečnost, že na sklonku 17. století byli někteří aristokrati (Gallas, Lobkovic, Berka) k déledobým diplomatickým misím využíváni opakovaně, takže
v důsledku strávili zastupováním panovníka dlouhou řadu let, v úhrnu až
jednu celou dekádu, a tedy významnou část života. O „trvalém zaměstnání“
hovořím v souvislosti s těmito třemi případy a je to samozřejmě jistá nadsázka. Netvrdím, že se např. František Antonín Berka stal „profesionalizovaným
aristokratem“ v Cermanově vymezení a Ivo Cerman mi takový úmysl nemá
podsouvat. Ne náhodou právě v této souvislosti uvádím výraz profesionál
v uvozovkách (s. 476). Tvrdím naopak, že došlo k výraznému posunu oproti
století předchozímu, neboť před třicetiletou válkou nenajdeme podobné
případy českých aristokratů, kteří by strávili roky zastupováním císaře u jiných panovníků či států, a to ještě na různých místech. Že se tento posun
musel projevit v životech aristokratů, je z podstaty věci jasné. Budu rád,
pokud někdo probádá, jaké všechny aspekty s touto proměnou souvisely
– nebylo to v mých silách a není to snad zapotřebí vysvětlovat. Ivo Cerman
se však krátkozrace chytil několika slůvek, aby mohl ukázat, že má odlišný
názor. Přehlédl naopak má tvrzení o tom, že „v habsburské monarchii nemohl
vzniknout sbor stálých a profesionálních šlechtických diplomatů“ (s. 466), že
se „diplomatická činnost nestala alternativou ostatních modelů aristokratického
uplatnění, nýbrž spíše jejich paralelním doplňkem“ (s. 465), že „[z]e všech typů
uplatnění (...) měla činnost české aristokracie v systému diplomatických vztahů
bezesporu nejdále k označení kariéra“ (s. 465) a že zde ostatně ani nehovořím o „diplomatické kariéře“, nýbrž o „diplomatické činnosti“. Je-li tento
nešťastný způsob „polemiky“ zakončen výrokem o „demagogických [sic] tvrzeních, která šíří P. Maťa [a která] výzkum spíše zabrzdí“, pak to není pouze
argumentace přitažená za vlasy, nýbrž také do nebe volající drzost.
Bohužel se podobných případů, kdy se Ivo Cerman snaží prosadit jiný
názor za každou cenu, objevuje v jeho recenzi celá řada. Tvrdí, že jsem „špatně
informován, když se snaží[m] dokázat, že [císařský] dvůr byl po celé století putovní
a usadil se až tehdy, když si Rudolf II. vybral za své sídlo Prahu“ (s. 290). Argumentuje přitom statistikou pobytů Ferdinanda I. v letech 1521–1564, z níž
ovšem nevyplývá nic jiného, než že tento panovník strávil ve Vídni, kterou
Cerman považuje za stálé císařské sídlo, v průměru o něco málo více než
30 % času.15 I kdyby to byl dvojnásobek, byl by rozdíl oproti Rudolfovi II.
markantní. Jsem tedy opravdu „špatně“ informován – a se mnou např. R.
15
Zdá se to být dokonce v rozporu s Cermanovým tvrzením, že se Ferdinand I. od roku
1533 ve Vídni „zdržoval většinu času“, s. 290.
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Evans, V. Press, J. Pánek a P. Vorel, kteří mají na tuto otázku stejný pohled?16
Sám přeci přiznávám, že Ferdinand I. „nejvíce tíhl k Vídni“ (s. 382). Nezbývá
mi než pokládat svůj výklad v této věci nadále za platný.
Jinde Cerman odmítá mou zmínku o úloze Aristotelem vymezených
ústav či forem vlády (monarchie, aristokracie, demokracie a jejich perverze)
v politickém myšlení raného novověku jako chybnou, neboť prý v Aristotelově Politice zabírá výčet tří způsobů vlády „jen pár řádek a není jeho hlavním tématem“ (s. 285, pozn. 10). Bezděčně se naskýtá otázka, zda Cerman
Aristotelovu Politiku vůbec kdy držel v ruce. Jinak by totiž musel vědět,
že zmíněné způsoby vlády nejsou, jak naznačuje, jejím okrajovým exkursem, nýbrž že jde o ústřední kategorie celého pojednání. Aristotelův výklad
(odvozující účel obce, jak Cerman správně, byť zbytečně polemicky uvádí,
z etických základů) se k nim neustále vrací. Není ovšem vyloučeno, že si
Cerman Politiku popletl s Etikou Nikomachovou, jejíž osmá kniha skutečně obsahuje stručnou pasáž o druzích ústav, rozsahem odpovídající jeho
popisu. Podstatné je však, že Aristotelovy kategorie zůstávají, v závislosti na
jeho autoritě, základními kategoriemi politických úvah raného novověku.
Na jiném místě Cerman přichází s kritickým postřehem, že prosazení
modelu kavalírských cest neproběhlo „jednorázově v nějakém konkrétním
okamžiku“ (s. 288). Aby tak mohl učinit, musí mi samozřejmě podsunout
absurdní úmysl, zkoumat, který český šlechtic podnikl kavalírskou cestu
jako první. To je ale překroucením toho, co píši. Netvrdím, že „první ‚plnohodnotnou‘ kavalírskou cestu absolvoval Kryštof z Lobkovic“ (s. 288), nýbrž
pouze, že Lobkovic je prvním, o němž je známo že takovou cestu podnikl.
Ivo Cerman nicméně touží po odlišení a považuje za účelné věc uvést na
pravou míru tvrzením, že rozšíření této praxe bylo „dlouhodobým procesem“
(s. 288), aby vzápětí upřesnil, že k němu došlo v průběhu dvou dekád
kolem poloviny 16. století. Stojí za povšimnutí, jak relativní je nakonec ona
dlouhodobost, ale také skutečnost, že se tento „závěr“ cele shoduje s mým
tvrzením, že „[v] Českém království se model kavalírské cesty začal prosazovat
kolem poloviny 16. století...“ (s. 316). Zdá se, jako by se Ivo Cerman za každou
cenu snažil ukázat, že o kavalírských cestách „také něco ví“ a že to „ví lépe“.
16
E v a n s , R(obert) J. W.: The Austrian Habsburgs. The dynasty as a political institution. In: The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty. 1400–1800. Ed. A. G. Dickens.
London 1977, s. 121–145, zde 121; P r e s s , Volker: The Habsburg Court as Center of the
Imperial Government. In: Politics and Society in the Holy Roman Empire, 1500–1806. The
Journal of Modern History 58, 1986, Supplement, s. 23–45, zde 33–35; 33nn; P á n e k ,
Jaroslav: „Tvůrcové“ habsburské monarchie v nové literatuře. ČČH 90, 1992, s. 394–412, zde
411; t ý ž : K povaze vlády Rudolfa II. v Českém království. FHB 18, 1997, s. 71–86, zde 76.
Srov. i t ý ž : Cestování jako nástroj vzdělávání šlechty. In: Documenta Pragensia 11, 1994,
s. 50–54, zde 52: „Zatímco ještě Ferdinand I. a zčásti i Maxmilián II. byli „kočujícími“ panovníky
bez jednoznačně ustáleného sídla, počínaje Rudolfem II. a Matyášem se prosadila orientace na Prahu
a potom na Vídeň.“ V o r e l , Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha –
Litomyšl 2005, s. 341–347.
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Bohužel tomu ale tak vždy není. Cerman např. tvrdí, že prý hrubě podceňuji podíl piaristů na aristokratické výchově a že obracím naruby závěry
A. A. Neumanna (s. 287). Právě Neumann nicméně nebyl schopen podat
o podílu piaristů na výchově v rodinách české vysoké šlechty před rokem
1700 prakticky žádné údaje. Ke stejně negativnímu výsledku dospěl Jan
Bombera, který učitelskou činnost piaristů mezi šlechtou zmapoval důkladněji.17 Pokud např. na piaristickém gymnáziu ve Slaném v letech 1667–1696
studovalo pouze 25 šlechticů a z toho byla jen tři hrabata, svědčí to o mizivém podílu. Trvám tedy nadále na svém závěru (s. 307), že o skutečně
aktivním podílu piaristů při výchově české vysoké šlechty lze hovořit až v 18.
století; podle Neumannových i Bomberových údajů kolem roku 1700 nastává opravdový zlom. Pokud Ivo Cerman můj závěr na základě konkrétních
údajů upřesní popř. opraví, rád svůj názor změním.
Zdá se také, že Ivo Cerman pochopil název mé knihy doslovně a pojal
svou recenzi nikoliv jako vyvážené zhodnocení toho, co je v knize obsaženo, nýbrž jako katalog scházejících otázek. Přitom při své znalosti kontextu
musí přinejmenším tušit, že řešení mnoha z nich (pobělohorský velkostatek,
aristokratický rozpočet, obsah aristokratického vzdělání...) za daného stavu
zpracování není v silách jednotlivce a vyžadovalo by tým badatelů. Pokládal
jsem v takových případech za účelné na badatelské okruhy alespoň upozornit. Ivo Cerman jistě ví, že v historiografii při psaní textů většinou nejde
o dilemata „buď a nebo“, nýbrž o přiměřené rozložení akcentů. Tvrdí-li,
že „proměny hospodaření jsou rovněž pouze sotva zmíněny“ (s. 284), je to ryze
subjektivní názor. Někomu jinému se příslušná pasáž mého výkladu (s.
186–194) může zdát postačující a jinému naopak příliš obsáhlá. Nechci
tvrdit, že Cermanova recenze nenastoluje řadu důležitých otázek a neupozorňuje na dílčí nedostatky mé práce. V řadě ohledů jsem za jeho kritiku
vděčný. Přijímám zejména výhrady ke scházejícímu výkladu o vzájemném
vztahu mezi rodovou a zemskou pamětí a k zanedbání otázky právnického
studia české aristokracie v 17. století.
Hlavní problém nicméně spatřuji v tom, že Ivo Cerman zvolil z možných
typů recenze právě ten nejvíce jednostranný, totiž „totální strhání“, a navíc
nikoliv recenzovaného textu a jeho vnitřní logiky, nýbrž jeho pokrouceného
obrazu. Na jedné straně předstupuje s maximalistickými nároky, na straně
druhé nedokáže nalézt slova uznání. Pokud v knize vůbec najde něco pozoruhodného, využije to k zesměšnění autora, buď poukazem na pouhou
17
B o m b e r a , Jan: Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách šlechty. In: Jižní
Morava. Vlastivědný sborník 31, sv. 34, 1995, s. 25–42. Z doby před rokem 1700 nalezl Bombera v podstatě jen jeden přesvědčivý doklad o tom, že se piarista podílel na výchově vyššího
šlechtice (šlo navíc o moravského Dietrichštejna), s. 29, č. 15. Případ Dietrichštejnů, v jejichž
rezidenčním městě Mikulově se nacházela nejstarší piaristická kolej ve střední Evropě a sídlo
řádového provinciála, může být ostatně stěží reprezentativní pro českou aristokracii. Srov.
i Z e m e k , Metoděj – B o m b e r a , Jan – F i l i p , Aleš: Piaristé v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku 1631–1950. Prievidza 1992.
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faktografičnost (s. 288, 289, 294), nebo na špatné zařazení do textu (s. 293),
nebo na kontaminaci špatnými výrazy (s. 284) atd. Dokonce i informovanost
o aktuálním bádání je obrácena v neprospěch autora recenzované práce
(s. 294). Cermanovo čtení mé práce je prosto empatie a její komentování
spojeno se zvláštním podrážděním. Je dokladem opravdového zaujetí, které
nicméně osciluje mezi zaujetím pro věc a zaujetím proti pohledu, který je nepochopen a zvolenou optikou násilně zkreslován do karikatury. Porozumění
nelze nahradit výsměchem ani překrucováním faktů. Některé Cermanovy
formulace sahají v zápalu křečovité polemiky daleko za hranice korektnosti.
Mají jistě vyvolat dojem a zároveň kalkulují s tím, že si čtenář recenze nebude všechna tvrzení ověřovat. Tak mi s vážnou tváří podsunul interpretaci nauky o trojím lidu jakožto „instrumentalizovaného ideologického nástroje
vládnoucích složek k ovládání většiny společnosti“, přestože se na daném místě
(s. 282) právě od takového pojetí distancuji. Jinou surovostí je Cermanova
konstrukce, podle níž „[s]oučasnou českou historiografii totiž odsuzuje [rozuměj
Maťa] jako ‚kratochvilná miscellanea...‘“ (s. 282 s odkazem na s. 7 mé práce).
Nuže – nic takového nečiním, třebaže se ve zmíněné pasáží hlásím ke stanovisku, že bádání nad českou šlechtou by mělo být orientováno problémově.
Z Cermanových statí i z jeho recenzí mám dokonce dojem, že jeho pohled
na věc není od mého příliš vzdálený. Odmítám prý bez zdůvodnění staré
téma „odnárodnění šlechty“ (s. 294), ač ve své práci ve skutečnosti vybízím
k jeho tematizaci (s. 34). Úsměvné je, pokud mi vyčítá, že „autor prosazuje
termín ‚pecivál‘“. Pro jistotu jsem svůj text dodatečně prohledal v editoru
a ukázalo se, že jsem slovo (nikoliv termín) „pecivál“ použil v celém textu
jednou, a to ještě v nadpisu, a samozřejmě v nadsázce. To je ale Cermanovi
lhostejné – k diskvalifikaci recenzované publikace se zdá být zřejmě každý
prostředek vhodný.
Nejsou to bohužel jediné pokusy vypomoci své argumentaci lacinými
vsuvkami ad personam. Mé definice jsou prý nejen „nepřesné“, nýbrž dokonce „úmyslně zavádějící“ (s. 285, pozn. 8), můj styl není pouze „kostrbatý“,
nýbrž „úmyslně kostrbatý“ (s. 295), jinde je ironizován jako „vskutku obdivuhodný“ (s. 292), či „nenapodobitelný“ (s. 290). Aristokracie se v mém pojetí
„mění ve společenství izolovaných psychopatů“ (s. 283) a aristokrat se mi jeví
jako „zvláštní druh živočicha“ (s. 284). Slovo „demagogický“, převzaté ze
zcela jiných diskursů, je použito hned třikrát (s. 286, 289, 292). Hovoří se
zde o „autoritativních polopravdách“ (291), o „autoritativním zjednodušení“
(s. 296), o „pseudoteoretických floskulích“ (s. 289), o „hře na přemýšlení“ (s.
290), o „pojmoslovné alchymii“ a o „plytkosti myšlenek“ (s. 292). Snaha dodat
svým tvrzením větší váhu pomocí démonizace názorového protivníka je
obecně smutná a v Cermanově případě zvláště politováníhodná. Ivo Cerman
je, jak prokázal svými dosavadními studiemi, autor vnímavý a přemýšlivý
a nemá zapotřebí uchylovat se k urážlivým úskokům a osobním invektivám,
aby své okolí přesvědčil o nosnosti svých názorů.
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Závěrečná poznámka je v Cermanově recenzi věnována stylistice, která je
prý „nejslabší stránkou práce“. Vytýká mi nadměrné a nadbytečné používání
cizích slov, která prý mají zastřít triviální obsah (s. 295). Dokládá to několika
výrazy, které – vytrženy z kontextu – mají dokreslit portrét autora-hlupáka:
„[V]šechno možné je pro něj“, tvrdí, „‚implicitní‘, ‚instrumentalizované‘, ‚exogenní‘
a ‚konstantní‘.“ Respektuji Cermanovu vnímavost, avšak i v tomto případě
musím vyjádřit rozpaky nad jeho měřítky. Slovo „konstantní“ se v sedmisetstránkovém textu (a na dalších více než dvou stech stranách poznámkového
aparátu) vyskytuje celkem čtyřikrát, slovo „implicitní“ (v češtině lze vyjádřit
pouze opisem: zahrnutý v něčem, ale nevyjádřený) třikrát, slovo „instrumentalizovaný“ (ve významu využitý jako nástroj k určitému cíli) dvakrát18
a slovo „exogenní“ jednou. Cermanova chtěná kritika tak opět zachází do
krajností. Vytýká mi pojem „virtuální dvůr“, ale přitom dobře ví, že jsem
jej pouze přejal od Marka Hengerera. Vytýká mi „důsledné používání některých germanismů“ (s. 295), přičemž jedním z obou uvedených příkladů je
sloveso „senzibilizovat“. V textu jsem jej použil přesně jednou, v kontextu,
který jeho použití po mém soudu plně umožňuje („dvorská společnost v 17.
a 18. století skutečně dokázala senzibilizovat své příslušníky pro minuciózní vnímání sociální hierarchie“, s. 52). Pohled do deset let starého Akademickém
slovníku cizích slov (Praha 1995) nás přesvědčí o tom, že nejde o žádný
novotvar, ale také o tom, že tento výraz nese význam, který v češtině nelze
vyjádřit jinak než krkolomným opisem (zvýšit citlivost; sám dodávám: učinit
vnímavým). Rozhodně však jeho význam nepřeložíme, pokud jej nahradíme
(jak Cerman navrhuje) slovesem „přizpůsobit“. Ani zde Ivo Cerman není
důsledný. Jinak by mi stěží mohl vytknout obrat o „prohloubení byrokratické
mobility“ a sám použít formulaci o „postupující empirizaci“, nebo tvrzení, že
aristokratická „profesionalizace dlouho nebyla kompletní“ (s. 287). Ostatně
i z jím prosazovaného termínu „profesionalizovaný aristokrat“ by si bylo
možno, pokud bychom přistoupili na Cermanovu logiku, tropit šašky.
Cizí slova mají v češtině jako ostatně v každém jazyce své místo. Po mém
soudu je nelze a priori zatracovat jako znečištění jazyka. Používány v rozumné míře jazyk obohacují, byť leckdy jen o ekvivalenty, ale i ekvivalenty
znamenají obohacení. Připouštím, že názory na rozsah oné „rozumné míry“
se mohou různit. Považuji však za nešťastné, jsou-li využívány k diskreditaci
názorového protivníka účelovým způsobem, jak to činí Ivo Cerman.
Ale to možná není tak podstatné. Cizí jazyky obsahují také řadu slov,
pro které v češtině ekvivalenty chybí. Některá z nich přitom dovedou pojmenovat řadu jevů skutečně výstižně. Patří mezi ně také německé slovo
„Besserwisserei“, které se občas používá i v neformální vědecké komunikaci
a které mi bezděčně vytanulo na mysli při přečtení Cermanovy recenze.
18
Pro úplnost dodávám, že jsem v textu několikrát použil sloveso odvozené od stejného
základu.

178

O

D

P

O

V

Ě

Ď

I

V

O

C

E

R

M

A

N

O

V I

Wahrigův slovník z roku 1994 jej vysvětluje jako „aufdringliches Belehren“
(vtíravé poučování) a „Uneinsichtigkeit gegenüber dem Wissen od. der Meinung anderer“ (neschopnost pochopit mínění druhých).19 Ivo Cerman by
si toto slovo měl dobře zapamatovat. Neschopnost vyhlédnout z ulity „své
vlastní pravdy“, kompenzovaná posmíváním, neprospívá ani věci, ani Ivo
Cermanovi.
Jeho recenzi vnímám jako pozoruhodné gesto. Uznávám, že v ní formuluje přísná měřítka a vysoké nároky na vědeckou práci (lze pouze doufat, že
je nebude uplatňovat selektivně). Naznačil v ní mnohé ze svých budoucích
publikací, které budou nepochybně přínosem. Je to v mnoha ohledech
cenná reflexe mé knihy, poukazující na některé nedostatky a upozorňující
na některé aspekty problematiky, kterým nepřikládám dostatečný význam
nebo které jsem si neuvědomil či nevysvětlil dostatečně jasně. O mnoha
z nich budu dále uvažovat. Je to ale také demonstrace jiného pohledu, jehož
jinakost je ke škodě věci přeháněna ad absurdum. Obsahuje zbytečně rezolutní soudy a nekompromisní závěry, za nimiž se skrývají nepřípustně vratké
argumenty. Upozorňuje mne i na skutečnost, že obratnou manipulací textem
lze dosáhnout značného účinku. Je záslužné, že se Cerman snaží přicházet
s jinými pohledy na věc, avšak je smutné, že tak není schopen učinit korektně, kolegiálně a bez zášti. Jeho recenze se pak stává žlučovitým gestem
rozhořčení, v němž se jiné názory ve snaze o recenzentovo vlastní vymezení
zhmotňují v nepřátele, které je dovoleno potírat i rozdáváním ran pod pás.
Každá recenze vypovídá také o svém autorovi. Už proto by si měl Ivo
Cerman, až bude opět brát do ruky recenzní výtisk nějaké publikace, zavčas
ujasnit, zda je schopen zaručit vyváženost svých soudů, minimální míru
empatie a nezaujatosti, toleranci k odlišným názorům a alespoň elementární
slušnost.

19
W a h r i g , Gerhard: Deutsches Wörterbuch. Neu hg. v. Renate Wahrig-Burfeind.
Gütersloh 1994, s. 310.
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Základy
Jaroslav M e z n í k : Můj život za vlády komunistů (1948–1989)
Brno, Matice moravská 2005, 329 s., XVI s. obr. příl. (= Prameny dějin moravských, 10), ISBN 80–86488–25–X
Bezprostředně poté, co Jaroslav Mezník zveřejnil vzpomínkovou
stať o svém věznění v sedmdesátých letech1 a co na téma osud historika
posledního půlstoletí přednášel v Historickém klubu,2 bylo zřejmé, že se
rodí výjimečné paměti, které zachytí druhou polovinu 20. století z odlišného zorného úhlu než nedávno vydané knižní texty Josefa Polišenského3
a Františka Kavky.4 Jejich zvláštnost spočívá v tom, že autor nebyl proměnami politického vývoje ani po sovětské okupaci, ani po sametové revoluci
nucen k jakékoli podobě politické „sebereflexe“ či „pokání“, nýbrž právě
naopak byl českou historickou komunitou obecně uznáván za výjimečnou
mravní autoritu. Projevilo se to mimo jiné v žádosti Sdružení historiků ČR
(Historického klubu 1872), aby na VIII. sjezdu českých historiků v září
1999 přednesl klíčový referát na téma historik a etika.5 Toto jedinečné
postavení zajistilo Jaroslavu Mezníkovi takovou míru autorské svobody,
jakou měl jen málokdo z jeho současníků a jakou samozřejmě nebudou mít
ani historikové dalších generací, kteří nebudou moci přistoupit k výkladu
českých dějin druhé poloviny 20. století s podobnými zážitky.
Jaroslav Mezník se rozhodl nepsat o celém dosavadním životě, nýbrž
pouze o té jeho části, která je symbolicky vyjádřena jedinou větou: „Únor
1948 byl pro mne velmi tvrdou ranou, s kterou jsem se nikdy nesmířil“
(s. 8). V několika odstavcích sice naznačil své rodinné kořeny, ale plně se
soustředil na léta 1948–1989. Jeho „život za vlády komunistů“ se stal téměř
modelovým příkladem cest, jakými mohli projít intelektuálové, kteří se od
počátku důsledně postavili do opozice proti totalitnímu režimu, ale kteří
se nerozhodli odejít do exilu. Zastávkami na více než čtyřicetileté dráze se
stalo působení nepoddajného mladíka národně socialistického smýšlení,
univerzitního studenta s „buržoazním původem“, vojáka nasazeného do
dolů, venkovského archiváře, vědeckého pracovníka, docenta, vězně v ko1
M e z n í k , Jaroslav: Bohunice. Soudobé dějiny 1, 1994, č. 2–3, s. 293–301.
2
Tato přednáška, jež se konala v Národním muzeu v Praze 17. října 2001, vyšla pod
názvem Osud českého historika v 2. polovině 20. století. Zpravodaj Historického klubu. Časopis
Sdružení historiků ČR 12, 2001, č. 2, s. 18–24.
3
P o l i š e n s k ý , Josef: Historik v měnícím se světě. Praha 2001.
4
K a v k a , František: Ohlédnutí za padesáti lety ve službě českému dějepisectví. Praha
2002.
5
M e z n í k , Jaroslav: Etika historikovy práce. Český časopis historický 97, 1999,
s. 803–806; reedice in: Jiří Pešek (ed.): VIII. sjezd českých historiků. Hradec Králové 10.–12.
září 1999. Praha 2000, s. 327–330.
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munistickém žaláři, skladového dělníka, disidenta, organizátora opoziční
činnosti v době „normalizace“, spoluzakladatele Masarykovy společnosti
a sociálně demokratické strany, jednoho z představitelů Občanského fóra
v Brně a po pádu komunistického režimu opět vědeckého pracovníka,
vedoucího brněnské pobočky Historického ústavu Akademie, profesora
a děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V době, která nikterak nepřála Mezníkovu soustředění na vědeckou práci, vyrostl však také
v předního českého medievalistu a znalce středověkých dějin Moravy, vědce
s úctyhodnou bibliografií, která vrcholí jeho velkým spisem o Moravském
markrabství v době lucemburské.6 Jak sám autor uvádí, dvaačtyřicet let
svého života nehodnotí, nýbrž „popisuje“ (s. 7) v osmi rozsáhlých, chronologicky řazených kapitolách, jež jsou dále členěny z hlediska zpracovávaných
témat a časové následnosti.
Vyprávění je primárně založeno na vzpomínkách, na bezprostředních prožitcích. U historika tak důkladného je pochopitelné, že určitou
oporou se staly vedle včasného zachycení dílčích vzpomínek (s. 170) také
zachovaná korespondence (s. 95) a záznamy, spíše však příležitostné než
soustavné; navíc v některých úsecích života vůbec nebylo možné, aby si
Jaroslav Mezník vedl každodenní zápisky (s. 315). Ostatně datace a lokalizace událostí v memoárech je mnohdy jen přibližná, což dokládá, že
autor teprve zpětně – po roce 1989 a na začátku 21. století – uváděl své
vzpomínky do zřetelných chronologických a věcných souvislostí. Konečnou
podobu jim dal při rozčlenění tematiky do časově vymezených kapitol,
v jejichž rámci mu kratší podkapitoly umožnily sevřenější věcné zřetězení
látky. Výjimečně, jak je tomu při výkladu o podpisu Prohlášení Charty 77,
sáhl po stati svého někdejšího spoluvězně Jaroslava Šabaty a dokonce po
diplomové práci, avšak jen proto, aby vystihl skryté stránky vztahů mezi
jemu nejbližšími chartisty a naznačil dobový kontext, do něhož sám aktivně
vstupoval. Leč ani zde Jaroslav Mezník – ku prospěchu svých pamětí a jejich
žánrové sevřenosti – nepodlehl svodu stát se historikem sedmdesátých
a osmdesátých let minulého století.
Po formální stránce jsou paměti v některých partiích (zejména v odlehlejších desetiletích) pojaty obecněji a koncepcí výkladu naznačují, že
autor na tato témata přednášel vysokoškolským studentům. Nepochybně
se zřetelem k jejich vědomostnímu zázemí vložil do memoárů bližší interpretaci, která by se mohla i Mezníkovým mladším současníkům jevit
jako nadbytečná. Je však zřejmé, že paměti jsou napsány především pro
čtenáře, kteří padesátá až osmdesátá léta 20. věku neprožili a kteří o nich
mají na základě jiných informačních zdrojů jen velmi malou povědomost.
Jistá míra didaktičnosti tak vychází vstříc dnes mladším a v budoucnosti
všem čtenářům, jimž budou každodennost této doby i její institucionální
6

M e z n í k , Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999.
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projevy na hony vzdálené. Z tohoto hlediska je čtenářsky neobyčejně vděčná
zejména druhá polovina knihy, v níž je sepětí osobní a obecné linie výkladu
zřetelnější, je hustěji prosyceno závažnými autobiografickými událostmi,
a proto z literárního hlediska vyznívá dramatičtěji.
Dynamika podání vychází ovšem více z obecných historických událostí,
v nichž se Mezníkův život utvářel, než z autorské snahy představit vlastní
životní příběh jako drama. Je to dáno do značné míry osobní skromností
autora, který spíše snižuje své zásluhy, než aby je zveličoval. Plynulý, neexaltovaný způsob vyprávění souvisí zejména s jeho povahovou nekonfliktností,
jíž si je Jaroslav Mezník dobře vědom (s. 35), a s neustálým posuzováním
vlastního jednání ve světle osvojených a hluboce zažitých etických principů. Zatímco obvyklým znakem většiny memoárů je výslovná nebo skrytá
obhajoba autorova jednání, Jaroslav Mezník je nejpřísnější sám na sebe,
zatímco vůči ostatním lidem, o nichž píše, projevuje neobyčejnou empatii.
Jakkoli jsou ironizace, parodie a metoda kontrastu oblíbenými nástroji
pro literární ztvárnění pamětí, Jaroslav Mezník se tomu všemu důsledně
vyhýbá a staví své paměti na strukturovaném vyprávění, které se střídavě
zaměřuje na jeho rodinné a přátelské zázemí, studijní a badatelské prostředí, na pracoviště, vězení, publikační činnost a opoziční politické aktivity.
Nekonfliktnost podání a nepřítomnost obhajoby vlastních činů dodává
Mezníkovým pamětem klidnou vyrovnanost a vytváří z nich svérázně
působivý slovesný výtvor.
Kontextualizace v Mezníkově podání spočívá jednak v začlenění
vlastního jednání do dobových souvislostí, jednak v zařazení osoby vypravěče do sítě vztahů s přáteli a známými, včetně těch, s nimiž se stýkal ve
školách, na pracovištích, ve věznicích a v disidentském prostředí. Ačkoli
tento medievalista strávil podstatnou část života opozicí proti komunistické
straně, v mládí se hlásil k národním socialistům a poté se podílel na novém
ustavení sociální demokracie, v pamětech zásadně nesoudí lidi podle jejich
stranické příslušnosti. Naopak, vychází z mnohovrstevnaté životní zkušenosti,
bere v úvahu jejich sociální postavení, smýšlení, povahové rysy, reagenci na
konkrétní události a hlavně konkrétní činy. Vzhledem k tomu, že Jaroslav
Mezník během čtyř desetiletí procházel tolika rozdílnými společenskými
prostředími, byl na tomto empirickém základě schopen vytvořit pestrou
a poměrně ucelenou galerii lidských typů, jež mají své místo v sociálních,
politických a kulturních dějinách českých zemí druhé poloviny 20. století.
Pro poznání dějin historiografie je zvláště cenná charakteristika
situace, jež se vyvinula na filozofické fakultě v Brně po roce 1948, a osobností, které se v poválečné době podílely na utváření našeho oboru.
Největší Mezníkův zájem pochopitelně upoutali představitelé brněnské
školy historie a pomocných věd historických, později, počínaje druhou
polovinou padesátých let, rovněž pracovníci Historického ústavu ČSAV.
Řadu z nich představil velice živě a mnohostranně se zřetelem k jejich
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vědeckému, politickému a lidskému profilu, s porozuměním pro prolínání
různých, někdy i tragicky protikladných stránek jejich povahy a veřejného
vystupování. Jelikož si Jaroslav Mezník vždy pečlivě všímal politických
názorů těch historiků, s nimiž přicházel do styku, zaznamenal i paradoxy,
jež svědčí o pustém verbalismu některých dějepisců, kteří se vyjadřovali
k politickým potřebám své doby. Zvláště pozoruhodné bylo stanovisko
dvou rozdílných historiků, Františka Grause a Zdeňka Fialy, kteří se podle
Mezníkova svědectví v říjnu 1968 shodovali v názoru, že v srpnu téhož
roku mělo Československo proti invazním vojskům Varšavské smlouvy
bojovat. Byl to pohled vzdálený skutečnému osobnímu chování obou
vědců v předcházejícím i v následujícím období; Jaroslav Mezník, jakkoli
s porozuměním pro jejich postoje, mohl jen trpce poznamenat, že pouze
on – nositel mnohem zdrženlivějšího stanoviska k radikálním proklamacím
– se jako jediný z této trojice zanedlouho ocitl ve vězení.
Ve výkladu o historicích se autor dotkl také rozporů mezi ambiciózními jednotlivci (zejména Jindřichem Šebánkem a Josefem Macůrkem), ale
i napětí mezi historiky z brněnské a z pražské filozofické fakulty. Zkušenosti
archiváře a archivního badatele promítl do vylíčení poměrů v poválečném
archivnictví a do ocenění výrazných osobností archivářů (František Hoffmann, František Spurný a další). Některým historikům, v nejdokonalejší
podobě Josefu Válkovi (s. 36–37), se dostalo v Mezníkových pamětech
nádherného medailonu, který je dokladem autorovy schopnosti v nemnoha
řádcích vystihnout podstatné rysy portrétované osobnosti a odhalit nejvyšší
hodnoty, které spolu s ní vyznává. V tomto případě je to přátelství, jež dokázalo vždy překlenout všechny politické a názorové rozdíly mezi oběma
historiky a jež se projevilo ve Válkově prosazování „politicky nespolehlivého“ Jaroslava Mezníka v oficiálních vědeckých institucích.
Na opačném pólu společenského spektra doby totalitní vytvořil
Jaroslav Mezník na několika místech pamětí pozoruhodnou galerii lidí,
kteří se v sedmdesátých letech z různých příčin ocitli ve vězení. Nebyl by
historik, kdyby se neptal po příčinách jejich uvěznění a po jejich postoji
k vládnoucímu režimu. Na těchto zjištěních však jeho historizace končí.
Potom přichází Mezníkův jemně psychologizující přístup, který dokáže
vystihnout lepší stránky uvězněného člověka a ocenit míru jeho solidarity se spoluvězni. Velkorysý nadhled nad lidskými slabostmi, které jsou
zmiňovány bez mravního rozhořčení či odsudku, je patrný v pohledu na
vězně všeho druhu, včetně jedinců, kteří se dostali za mříže z důvodů
čistě kriminálních. Hluboké pochopení pro individuální motivy a chování
se projevuje v Mezníkově vyprávění o čelných postavách opoziční politiky, stejně jako o osobách, které tvořily širší zázemí otevřeně projevené
nespokojenosti s „normalizací“, ale také o lidech, kteří se o politické dění
nezajímali. Schopnost ocenit projevy elementární slušnosti projevuje autor
dokonce i ve vztahu k policejním vyšetřovatelům a vězeňským strážcům.

184

Z

Á

K

L

A

D

Y

Jaroslav Mezník si sice po celý život zachovával důsledně odmítavý postoj
ke komunismu, ale protože stále promýšlel postoje své i těch druhých,
našel porozumění pro vývoj jejich nazírání, pro změny orientace a někdy
i radikální obraty. Díky tomuto prožitému odstupu dokáže zachytit každého
člověka – ve vězení i mimo ně – jako individuální bytost, u níž je politický
postoj či stranická příslušnost pouze jedním mnoha znaků, nikoli základní
charakteristikou. Domnívám se, že tato stránka Mezníkových pamětí je pro
uvažování o českých dějinách 20. století nesmírně inspirativní.
Líčení života ve věznicích je velmi cenným pramenem pro poznání vězeňské každodennosti. Organizace denního režimu, zaměstnání a „odměna“
za ně, stanovení norem výkonnosti, způsob „ubytování“ a stravování, ale
také ponižující osobní prohlídky („filcunky“) a zostřené uzavření „v díře“,
to vše je popsáno způsobem, který podstatně prohloubí poznatky, jež bude
možno v budoucnosti získat při studiu vězeňství a perzekuce v „normalizačních“ kriminálech. Na druhé straně Mezníkovo pojednání o tom, jakými
způsoby se vězňové v krajně obtížných podmínkách navzájem dorozumívali a jak riskantní volili techniky, je branou k poznání extrémních forem
komunikace. Autor nepomíjí ani mentální stránku vězeňského života, která
byla ovlivňována jednak cíleným postihem vězňů, jednak svéráznou formou
jejich zamýšlené „převýchovy“. V několika řádcích (na s. 192) Jaroslav
Mezník perfektně zachytil napětí mezi „výchovným“ programem a naprosto výjimečným vysíláním klasické hudby, která odpovídala psychickému
založení mnoha politických vězňů. Nicméně i při výkladu o substitučním
kulturním programu, který byl vězňům dostupný, se Jaroslav Mezník
snaží ukázat jeho pozitivní stránky, které usnadňovaly přežití vězeňského
drilu (filmy, četba). Je až zarážející Mezníkova shrnující charakteristika
„Bachaři nás hlídali pečlivě, ale chovali se k nám celkem slušně“ (s. 195).
To není jen autorova lidská velkorysost, ale také důsledek jeho pohledu
zevnitř – z perspektivy vězňova prožitku, nikoli z nazírání historika, který
by inklinoval k posouzení každé vězeňské šikany pod zorným úhlem absurdity samotného uvěznění. Skutečnost, že Jaroslav Mezník dokázal tuto
memoárovou rovinu respektovat a v tak rozsáhlém díle důsledně udržet,
je dokladem jeho neobyčejné autorské kázně.
Vzácná disciplina se projevovala i v Mezníkově přístupu k udržování
vlastní duševní kondice v prostředí, které ho zbavilo zbytků osobní svobody a soukromí. Vedle hovorů a politických diskusí, někdy i odborných
přednášek pro zainteresované spoluvězně, cenzurované korespondence
s nejbližšími příbuznými a velmi omezeného přístupu k rozhlasu, televizi či
filmu byla zvláště důležitá četba a studium. Autor dokládá pokusy o přístup
ke studiu jazyků (latiny, maďarštiny), ale i snahu psát – na základě paměti
– o předmětu vlastního oboru. Za projev zvláštní benevolence (v rámci
komunistického vězeňství zřejmě právem) označuje povolení, že si směl
dělat záznamy k dějinám moravských Lucemburků, což je ovšem názorná
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ukázka skutečnosti, jak hluboko stálo „normalizační“ vězeňství ve srovnání
s předválečnými poměry.
Mezníkovy paměti podávají nepominutelné svědectví rovněž o tom, jak
se v intelektuálním prostředí měnilo nazírání na politickou situaci v průběhu čtyř desetiletí komunistické vlády. Velmi zajímavé je stopování proměn
ve smýšlení těch osob, jež do roku 1968 sdílely komunistické představy,
ve dvacetiletém období „normalizace“. Na základě soustavného sledování
názorů kolegů a spoluvězňů, ale také po dlouhých diskusích s některými
z nich, Jaroslav Mezník ukazuje, jak se jejich politická víra postupně rozkládala, ale jak si někteří z nich udržovali toto přesvědčení ještě po sovětské
okupaci, v době politických procesů a dokonce i vlastního věznění. Vzhledem
k hodnověrnosti Mezníkovy výpovědi mohou se tyto – v knize roztroušené –
politické biogramy stát velmi cenným doplňkem příštího prosopografického
výzkumu české společnosti druhé poloviny 20. století.
Neméně pozoruhodné je sledování vývoje politických názorů samotného Jaroslava Mezníka. Jeho zásadně odmítavý postoj ke komunismu
byl setrvalý už od časného mládí, ale v závislosti na situaci se měnily
představy o možnostech a struktuře opoziční činnosti. Po 1948 se s úzkým
kruhem důvěrných přátel pokoušel o demonstrativní či plakátové akce
proti režimu, přičemž měl na mysli důstojnost vlastního národa, která se
měla osvědčit odporem proti zjevnému zlu. Ač ani v padesátých letech
neměl právě snadný život, zhodnotil Jaroslav Mezník své tehdejší usilování
slovy, že „se tak trochu stydím, že jsem v té době zavřen nebyl“ (s. 47).
O dvě desetiletí později, v době, kdy už byl vězněn (1972–1974), naopak
předpokládal, že „si své ‚odsloužil‘“ a že do opozice nastoupí další lidé
(s. 211). V polovině sedmdesátých let rozpoznal tuto iluzi a rozhodl se
vrátit k politické činnosti, neboť by „byl pokládal za ostudu svého národa,
kdyby se alespoň jistá část občanů proti nemravnému režimu nestavěla“
(s. 219). Toto statečné rozhodnutí bezpochyby nepříznivě dopadalo na
něho samého i na jeho rodinu, ale odpovídalo Mezníkovu pojetí osobní
odpovědnosti za vývoj veřejných záležitostí. Při úvaze nad výjimečnou důsledností tohoto zásadně nekonfliktního člověka, který se rozhodl otevřeně
jednat v souladu s vlastním svědomím, se naskýtá otázka, do jaké míry byl
tento postoj ovlivněn příkladem otce, který za odpor proti nacismu zaplatil
životem. Je závažná i proto, že Jaroslav Mezník vyložil svůj kolísavý vztah
k náboženství a upřímně doznal, že „bohužel nemá dar víry“, zato však
přijal „křesťanskou etiku, potřebu podřizovat se morálním zásadám“ (s. 26).
Těžký osud intelektuála vyhnaného z původního profesionálního
prostředí umožnil Jaroslavu Mezníkovi proniknout i ke způsobu myšlení
lidí, o nichž sice historikové píší, ale s nimiž většinou nedokáží přiměřeně
komunikovat. V tomto ohledu si zvláštní zmínku zaslouží svědectví o tom,
jak reagovali jeho spolupracovníci, příslušníci „dělnické třídy“, na podpis
Prohlášení Charty 77. Pro tehdejší společenskou schizofrenii je příznačné,
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že – samozřejmě s výjimkou oficiálních aktů – jako chartista prakticky
nenarážel na nesouhlas, naopak, že podpis tohoto dokumentu zvýšil jeho
prestiž mezi manuálně pracujícími lidmi.
Mezníkův výklad o opoziční činnosti sedmdesátých a osmdesátých
let představuje podstatné svědectví o formě a náplni kontaktů mezi disidenty, které byly soustavně utajovány a jejichž příští historiografická
rekonstrukce bude tímto pohledem zevnitř výrazně obohacena. Zároveň
na konkrétním případě odkrývá paradoxní situaci nezkušených lidí, kteří
sice sympatizovali s opozicí, ale v podstatě nedopatřením se dostali do
řad – jakkoli nespolupracujících – „spolupracovníků“ policie. Znovu tím
dokládá problematičnost dnes někdy až nekriticky adorovaného pramene
– úředních seznamů agentů Státní bezpečnosti.
„Byl jsem tedy obyčejný chartista,“ napsal o sobě skromně Jaroslav
Mezník (s. 230). Třebaže nepřijal úlohu mluvčího Charty 77, byl zapojen
do širokého okruhu opozičních aktivit, o nichž ve svých memoárech podal
zevrubnou zprávu. Publicistická činnost, šíření zakázané literatury, podíl na
vydávání Historických studií, přednášky a diskuse (včetně neuskutečněného
návrhu Jana Tesaře na založení „podzemní univerzity“), podpisy rezolucí,
účast na soudních řízeních s disidenty, korespondence se Socialistickou
internacionálou a s českými sociálními demokraty v exilu, stejně jako úsilí
o legalizaci Masarykovy společnosti, to jsou jen některé ze širokého spektra
aktivit, jimž se Jaroslav Mezník věnoval v sedmdesátých a osmdesátých
letech. Jeho věcné podání bude tu myslím patřit mezi podstatné prameny
k hlubšímu poznání českých dějin této doby.
Text pamětí se opakovaně vrací k lidem, kteří byli autorovi po celý
život nejbližší. Toto genealogické vyprávění o rozsáhlém okruhu Mezníkova
příbuzenstva má z literárního hlediska poněkud retardující účinek a zpočátku
může čtenáře snad i odrazovat. Má však v memoárech své pevné místo. Stává
se dokladem o míře soudržnosti jedné konkrétní „rodiny“ (míněno v širším
smyslu pokrevního i sešvagřeného příbuzenstva), společenství, které se udržovalo jako dědictví minulých generací, ale jehož vazby v průběhu druhé poloviny 20. století v české společnosti všeobecně slábly. V Mezníkově případě
tvořila tato široká několikagenerační „rodina“ zvlášť důležité pojítko, neboť
kolem něho utvářela početný okruh příbuzných, kteří se chovali solidárně
k vězněnému a po propuštění ze žaláře policejně sledovanému příslušníku
této komunity. Podobná situace platila rovněž v případě přátelských vztahů,
proto Jaroslav Mezník pečlivě uvedl, s kým se setkával po návratu z vězení
a v době soustavného sledování tajnou policií. S uspokojením konstatoval, že
se mu nikdo z těchto bližních nevyhýbal, ač podobný kontakt mohl každého
z nich ohrozit v jeho společenském postavení.
Vyprávění o disidentově soukromém zázemí má však ještě další rozměr.
Odhaluje životní komplikace lidí, kteří s ním přicházeli do styku (včetně
historiků Františka Šmahela, Františka Hoffmanna aj.), a způsoby, jimiž se
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státní policie pokoušela ovlivňovat jak samotné příbuzné a přátele, tak jejich
prostřednictvím i sledovaného disidenta. Policejní metody svědčí ovšem –
zejména v osmdesátých letech – nejen o setrvalosti státního dohledu nad
disidenty, ale také o slabosti a nejistotě policejního režimu, o skutečnostech,
které si zřejmě daleko více uvědomovali disidenti než lidé politicky nečinní,
v nichž přetrvával ochromující strach z možných represí. Jaroslav Mezník
vyvrací v této souvislosti značně rozšířený mýtus o „disidentském ghettu“.
Mnohonásobně dokumentuje, že nebyl vyřazen ze společnosti, že se mu lidé
nevyhýbali a že přes všechna příkoří mohl naplňovat své nároky na kulturní
způsob života. Koriguje tak představu, která vznikla v polistopadové době
a která podporovala schematický pohled na rozpolcení společnosti v době
totality, a to i se všemi politickými důsledky pro dobu posttotalitní.
Jaroslav Mezník se projevoval jako „homo politicus“ i v době, kdy byl
zaměstnán jako dělník. Nejenže pečlivě hodnotil vystupování a názory svých
spolupracovníků, přičemž zjišťoval, že je často podstatný rozdíl ve stranické
organizovanosti jednotlivých dělníků na jedné straně a v jejich skutečném
smýšlení na straně druhé. V souvislosti s prací na Historických studiích,
věnovaných první Československé republice, provedl dokonce soukromý
výzkum veřejného mínění a zjistil, že navzdory režimní propagandě mezi
dělníky výrazně převažovalo pozitivní mínění o životě v meziválečné době.
Toto zjištění také korelovalo s jeho poznatky o nezájmu naprosté většiny
manuálně pracujících o podíl na prvomájových průvodech a podobných
rituálech. I v tomto ohledu nabývá Mezníkovo podání značného pramenného významu pro poznání každodennosti „normalizační“ doby.
Téma první Československé republiky, k němuž je Jaroslav Mezník
poután svými rodinnými kořeny, ale také přednáškovou a publikační činností
z disidentských let, zaujímá v jeho díle významné místo. Stává se jedním
z východisek jeho zobecňujícího pohledu na českou historii a na její vztah
k současnosti. „Mnozí naši intelektuálové dokáží hledat v našich dějinách
jen negativní jevy“ (s. 296), poznamenal autor v souvislosti se vzpomínkou
na svou návštěvu Podkarpatské Rusi v srpnu 1988. Nesouhlas s takovouto
paušalizací vyjádřil právě odkazem na demokratické tradice a tvořivou sílu
první republiky, ale také pohledem do starších dějin (kupříkladu na moravskou
náboženskou toleranci 16. století). Polemiku s jednostranným negativistickým
pohledem promítl však také do mravní roviny, do stálého důrazu na lidskou
slušnost, kterou ve své osobě důsledně ztělesňoval a s níž se on sám setkával
i v těžkých životních situacích. Na rozdíl od salónních publicistů právě tento
muž, který zasvětil život kritice komunismu a nerovnému zápasu s ním, dokáže
nahlížet na novodobý vývoj českého národa diferencovaně a vyváženě. Jeho
slova, podložená obrovskou zkušeností, by neměla uniknout historikům, kteří
se pokoušejí o shrnující hodnocení českých dějin 20. století.
Značnou pozornost věnuje Jaroslav Mezník své činnosti historika a publicisty. Na výkladu o vědecké práci je obecně důležité osvětlení okolností,
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za nichž pracoval badatel druhé poloviny 20. století (zvláště pak když se ocitl
mimo standardní vědecké instituce), a technik, jichž užíval před proniknutím
nových způsobů reprodukce pramenů a před zavedením počítačů do každodenní
praxe. Mezníkův výklad umožňuje vystihnout podněty, jež ho vedly k volbě
témat a někdy i k polemické obhajobě vlastních stanovisek. Vedle obecných
otázek zde vystupují do popředí specificky moravské problémy, zejména polemika o postavení Moravy v Československu a v českém státě, jež se rozhořela
v samizdatových publikacích roku 1988 a která potom ovlivnila český politický
vývoj na počátku devadesátých let. Oproti silně emocionálním stanoviskům,
reprezentovaným především básníkem Jiřím Kuběnou, zaujal Jaroslav Mezník
stanovisko hluboce poučeného historika, racionálně zvažujícího různé vrstvy
tohoto problému. Mezníkův uvážlivě kompromisní návrh (vytvoření velkého
Moravského kraje čili Země moravské), jehož kontext autor uceleně osvětlil
ve svých pamětech, se sice v politické praxi neprosadil, ale neměl by být zapomenut, pokud by se tato otázka v budoucnosti ještě vrátila do veřejného dění.
I když „sametovou revolucí“ Mezníkova kniha vrcholí, autor nepodává jednostranně oslavný pohled na události z listopadu 1989. V souladu
s celkovým pojetím memoárů pečlivě registruje, kterých akcí se osobně
účastnil a jak se v průběhu kritických dnů proměňovaly postoje policejní
a posléze správní moci k disidentům a demonstrantům. Ačkoli připouští, že
toto převratné období prožil v euforii, podává zároveň velice věcnou zprávu
o odvrácené straně tehdejšího dění v moravské metropoli – o „plakátové
válce“, o postoji historika Bedřicha Čerešňáka v roli rektora brněnské
univerzity a zvláště pak o proměnách obyčejných lidí. Odhaluje rozdílnost
individuálních a skupinových postojů, když píše o nevalné chuti části studentů účastnit se protirežimního shromáždění, o podílu některých dělníků
na generální stávce ve znamení „drilu z komunistických časů“ (s. 322)
a konečně také o rychlém převlékání kabátů ve chvíli, kdy se již proměna
politické situace jevila jako nezvratná.
Jaroslav Mezník byl i ve vězení na Borech „pokládán za hodného
vězně“ (s. 201), jeho slušnost a laskavost se staly takřka příslovečnými.
Ačkoli vždy dokázal najít slova porozumění i pro své věznitele, přece
napsal dílo, které je ve své podstatě tvrdou obžalobou komunistického
režimu. Obžalobou tím silnější, že ji autor pojal nikoli jako politický
traktát, nýbrž jako úvahu nad sebou samým a nad dobou, kterou prožil,
a to úvahu psanou z hlediska vyššího principu mravního. Jakkoli pečlivě
sledoval a zaznamenával smýšlení a jednání těch druhých, největšímu
sebezpytování podrobil sebe samého. V konkrétních situacích opakovaně projevil stud nad vlastním jednáním, třebaže stálo vždy vysoko nad
obvyklým standardem obecného chování většinové české společnosti.
Tato odzbrojující upřímnost nemůže ponechat čtenáře chladným. Dodává
memoárovému dílu historika takový etický rozměr, s jakým se v našem
oboru setkáváme jen zcela výjimečně.
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Je proto nanejvýš záslužným činem Matice moravské, že se ujala vydání rozsáhlých pamětí a zařadila je do edice Prameny dějin moravských,
jejíž tematický záběr se tak – po vydání Macůrkova spisu7 – znovu dotkl
nejsoučasnějších dějin. Velmi dobrým doplňkem výkladu se tam stala dokumentárně cenná obrazová příloha. Nutno ocenit, že náročný text prošel
pečlivou redakcí Libora Jana,8 která by si ovšem byla zasloužila završení
v podobě rejstříku osobních jmen. Kdyby byl zpracován, značně by to
usnadnilo badatelské využití obšírného, byť i přehledně členěného textu. Za
nedopatření však pokládám vydání tak výjimečné knihy v nákladu pouhých
300 výtisků. Toto dílo by rozhodně nemělo zůstat dostupné jen úzkému
okruhu specialistů na soudobé dějiny či historiků českého dějepisectví,
ale mělo by se stát – ne-li v celku, pak alespoň ve vybraných kapitolách –
standardní četbou studentů historie a učitelů dějepisu, ale také psychologů
a sociologů české společnosti. Domnívám se, že k tomu lze dospět jedině
druhým vydáním Mezníkových pamětí. Nejen autor a téma, ale především
tento neobyčejný text si to plně zaslouží.	
Jaroslav Pánek
Petr M o r a w – Rudolf S c h i e f f e r (Hg.): Die deutschsprachige
Mediävistik im 20. Jahrhundert
Vorträge und Forschungen LXII. Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag 2005, 404 s.
ISBN 3–7995–6862–X
Ocitne-li se dějepisectví v období nejistoty, zpochybňování oboru
a metodického hledání, začne se ohlížet do své minulosti a vyrovnávat se
s ní. Z podobné potřeby se nakonec na přelomu 19./20. století zrodily dějiny dějepisectví jako obor historikovy práce. Soudě z frekvence bilančních
sborníků a rozsáhlých studií, mohlo by se zdát, že německá medievistika
je v krizi.19Jde tu ale o prosté zasažení medievistiky předpokládanou krizí
celého oboru historie, nebo o situaci zcela zvláštní?
7
M a c ů r e k , Josef: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích. Brno 1998.
8
Pouze na okraji poznamenávám, že přes výbornou redakční práci zůstalo v knize několik
závažnějších tiskových chyb. Uvádím namátkou: František Jordán byl partyzánem ve Slovinsku
(s. 31); sborník Mediaevalia Bohemica skončil až roku 1974, nikoli 1970; Mikuláš Teich, nikoli
Miroslav; sympozium v Táboře se konalo k 550., nikoli 600. výročí založení husitského města
(vše s. 159); Škroupovo náměstí v Praze je na Žižkově, nikoli na Malé Straně (s. 307). Vzhledem
k významu tohoto textu soudím, že by si byl zasloužil ještě jednu korekturu navíc.
1
Velmi výběrově viz např. S c h r e i n e r , Klaus: Wissenschaft von der Geschichte
des Mittelalters nach 1945. Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Mittelalterforschung im
geteilten Deutschland. In: E. Schulin (Hg.): Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem
Zweiten Weltkrieg (1945–1965), München 1989, s. 87–146; B o r g o l t e , Michael (Hg.):
Mittelalterforschung nach der Wende. Historische Zeitschrift, Beihefte 20, München 1995;
T ý ž : Sozialgeschichte des Mittelalters. Eine Forschungsbilanz nach der deutschen Einheit.
Historische Zeitschrift, Beihefte 22, München 1996; O e x l e , Otto Gerhard (Hg.): Stand
und Perspektiven der Mittelalterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts. Göttingen 1996. Viz též
stručný vývoj oboru, jak jej podává G o e t z , Hans-Werner: Moderne Mediävistik. Stand
und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt 1999, zejména s. 65–125.
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Deset studií otištěných ve sborníku, jehož vznik vyvolalo zasedání
Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte v jubilejním padesátém roce existence kruhu v říjnu 2001, usiluje o širší záběr než běžné
přehledy bádání – o zmapování moderní německé medievistiky (tj. vlastní
historie a pomocných věd, nikoli dějin umění a dalších disciplín) v souvislostech, v kontextu vývoje evropského a severoamerického dějepisectví.
Souvislostem pozornost věnována byla, podstatná část německých medievistů však zůstala opomenuta či se na ni dostalo jen ve stručných zmínkách,
neboť studie Jürgena Petersohna o medievistické emigraci (zejména do
Anglie a USA) vyšla separátně mimo sborník.21Zastavme se nyní ve stručném resumé u jednotlivých otištěných statí.
První studie se věnuje přímo kostnickému pracovnímu kruhu. Stefan
Weinfurter v ní s pomocí protokolů z jednotlivých zasedání načrtl takřka
šedesát let existence (počítáno od předstupňů v druhé půli 40. let) této
významné instituce německého dějepisectví, již utvářela setkání v Reichenau.32 Rozdělil ji do tří etap. Počáteční, charakteristická usilováním
o „nový obraz středověku“, je spjata s předsednictvím Theodora Mayera,
který svým charismatem překonal temná místa vlastní minulosti, soustředil kolem sebe skupinu předních medievistů a kostnický pracovní kruh
vybudoval. Badatelská pozornost se soustředila na dějiny správní a dějiny
země (Verfassungsgeschichte, Landesgeschichte) a v mnohém rozvíjela
Mayerovy podněty z válečných let. S částečnou generační výměnou přichází v 70. letech metodický obrat a reakce na podněty školy Annales.
Kritické vyrovnávání se s dějinami mentalit a strukturálními dějinami je
k metodické využitelnosti prvého proudu skeptické, u druhého vstřícnější:
vůdčí osobou se stává František Graus. Přebírání kulturalistických podnětů
coby charakterikon třetí etapy umožňuje opět generační proměna, vůdčí
roli přebírá Johannes Fried. Témata jednotlivých zasedání v této etapě,
doposud neuzavřené, nezakrytě a úmyslně propojují minulost s potřebami
přítomnosti – europaizací, vztahem civilizací apod.
Následující čtyři studie postupují chronologicky. Jejich řadu zahajuje
Rudolf Schieffer, který se zaobírá obdobím od poslední čtvrtiny 19. století
do roku 1918 a pokouší se svém příspěvku vyrovnaně postihnout hlavní rysy
ve vývoji oboru v dané době. Jsou jimi – nikterak překvapivě – především
profesionalizace vědy (v Německu se projevující silnou institucionalizací)
a její vztah ke státu a národu. Schiefferův text vyzvedává význam německé
historické vědy v Evropě 19./20. století a přebírání německého modelu
2
P e t e r s o h n , Jürgen: Deutschsprachige Mediävistik in der Emigration. Wirkungen
und Folgen des Aderlasses der NS–Zeit (Geschichtswissenschaft – Rechtsgeschichte – Humanismusforschung). Historische Zeitschrift 277, 2003, s. 1–60.
3
Nejde ovšem o opakování E n d e m a n n , Traute: Geschichte des Konstanzer Arbeits
kreises. Entwicklung und Strukturen 1951–2001. Stuttgart 2001, která se zaměřila na personální
a organizační vývoj, Weinfurter vychází v prvé řadě z hlediska diskutovaných témat.
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universitní, a vůbec institucionální historie (např. i v Japonsku). Pohled
zpoza německých hranic by však byl bezpochyby poněkud odlišný, zvláště
hranic západních, ač o německé inspiraci nemůže být sporu.43Schieffer se
příliš soustředil na vlastní Německo – např. o významu vídeňského Institutu
für österreichische Geschichtsforschung nepadne ani slovo; místy jeho stať
představuje komentovanou bibliografii úspěchů německé medievistiky
v předválečných letech. Závěrem ovšem přichází kritické slovo. Imperiální
cíle vilémovské říše nalezly ohlas i mezi medievisty, a jak autor konstatuje,
přelomem ve vývoji oboru nebyl rok 1914 jako počátek děsivých válečných
zkušeností, nýbrž spíše rok 1918 a versaillský mír.
Otto Gerhard Oexle si jako východisko studie „Staat“ – „Kultur“ –
„Volk“, věnované medievistickému hledání „historické skutečnosti“ v letech
1918–1945, zvolil rozlišení dvou základních linií německého dějepisectví:
vlivnější rankovské, zjišťující „jak to vlastně bylo“ s vírou v pravdivé zobrazování minulosti; a proti ní droysenovské (kantovské), která chápe dějepisectví jako konstruktivní akt, empiricky založený na zaobírání se prameny
a oddělený od vlastní, v úplnosti nepoznatelné minulosti, přičemž objektivitu
poznání má zaručovat badatelská sebereflexe. Dominancí rankovského dějepisectví s ústředním tématem státu otřásly metodologické spory na přelomu
století a následný rozmach kulturních dějin. Opozice proti rankovcům se
pak formovala ze dvou stran. Promýšlení noetických základů oboru vedlo
v souvislosti s novokantovstvím k rozmachu kulturních dějin (významnou
inspiraci poskytly historikům práce protestantských myslitelů – M. Webera, E.
Troeltsche ad.), druhá strana pak vycházela z F. Nietzscheho a požadavku historie pro život: živoucí historii nalezla ve Volksgeschichte. Oběma byl společný
zvýšený zájem o středověk, byť z odlišných důvodů; někteří historici – např.
E. Kantorowicz – krátkodobě mohli vycházet z obou protirankovských pozic.
Převrat roku 1933 znamenal rázné utlumení kulturních disciplín a podporu
Volksgeschichte. Jejich zastánci plynule pokračovali v práci i po roce 1945
(„jako by se nic nestalo“), ovšem již bez „nietzschovských“ proklamací živé
historie a s návratem k rankovským politickým dějinám státu, jež podle nich
měly zaručit objektivitu a to, že dějiny nebude nutno přepisovat s každou
změnou politického režimu. Oexleho tradičně podnětný a myšlenkově
sevřený text je ukázkou historického myšlení, schopnosti abstrahovat od
chronologického výčtu jednotlivých faktů a představit pojednávanou epochu
problémově; medievistika je tu jen zástupným předmětem pro zachycení
celého oboru, jemuž by prospěl větší zřetel k dílu Maxe Webera, jak Oexle
opakovaně neúnavně zdůrazňuje.54
4
Jedná se pochopitelně o rozdíl mezi inspirací a převzetím určitého modelu jako funkčního celku. Např. k situaci ve Francii viz B o u r d é , Guy – H e r v é , Martin: Les écoles
historique. Paris 1983, s. 184–185, 207–208; k Itálii příspěvek A. Esche v recenzovaném sborníku.
5
Instruktivně O e x l e , Otto Gerhard: Max Weber – Geschichte als Problemgeschichte.
In: Týž (Hg.): Das Problem der Problemgeschichte 1880–1932. Göttingen 2001, s. 11–37.
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Čím blíže k současnosti, v tím větší míře nezbytně vstupuje do výkladu
o medievistice i osoba autora – jako jednoho z aktérů. Peter Moraw věnuje
reflexi této skutečnosti velkou část svého výkladu, který jinak rozdělil do
tří oddílů. V prvém skicuje obecnou situaci, v druhém se zabývá vnějšími
podmínkami, tj. institucionálními, v třetím se dostává ve výběru k jednotlivým medievistům. Obraz německé medievistiky v poválečném čtvrtstoletí
je v jeho podání podvojný: každé oceňující hodnocení následuje kritická
připomínka; vcelku ale není nijak lichotivý. Obor byl zcela odříznut od
kontaktů se zahraničím, jeho představitelé se kontinuálně věnovali starým
tématům (přičemž o jejich vlastní minulosti se žádná debata nevedla), spíše
než o medievistickém myšlení bylo lze hovořit o juristickém a filologickém; proslavené ediční podniky typu MGH byly vedeny neprogramově,
metodické zásady se vyvíjely stylem „od edice k edici“. Nesporné ovšem
zůstává podstatné zlepšení institucionálního zázemí, více než trojnásobné
zvýšení počtu medievistických profesur a dalších postů. Zároveň Moraw
konstatuje „objevení“ druhého středověku, tj. nejen klasického období
německého středověku s důrazem na dobu od Otonů po Štaufy, nýbrž i pozdního středověku, na nějž se postupně soustředila převažující badatelská
pozornost. V souvislosti s tím byly rozvíjeny nové metody, z nichž autor
vcelku pochopitelně upozorňuje na prosopografické výzkumy, ke kterým
sám podstatně přispěl. V prosazování nových pohledů přisuzuje velkou
důležitost sporu W. Schlesingera a F. Grause s oceněním obou historiků,
ač nepochybuje o neudržitelnosti Schlesingerových postulátů – avšak
i v nich se objevují pokusy o překročení hranic tradiční disciplíny. Od počátku 70. let je již inovační zrychlení a sbližování s vědeckým prostředím
za hranicemi nesporné.
K novým břehům – tak avizuje Peter Johanek leitmotiv své studie,
věnované poslednímu čtvrtstoletí. Podobně jako Moraw se i on úvodem
zaklíná, že půjde o pouhé poznámky k tématu, často subjektivně ovlivněné,
celek však vyvstává před čtenářem zřetelně. Akademická medievistika se
nemohla vyhnout společenským vlivům, lze ovšem rozlišit dva současné
trendy: na jedné straně obnova zájmu veřejnosti o středověk, jež se ukazuje v návštěvnosti velkých výstav či v úspěchu (post)moderních historických románů; na straně druhé institucionální upozaďování středověku
ve prospěch novějších dějin (Johanek připomíná přednášku W. Conzeho
z roku 1976 s tezí, že vlastními historiky jsou historici novějších dějin,
kdo se zabývá středověkem, není historik, nýbrž medievista). Z hlediska
směřování k novým břehům vidí Johanek dva významné okamžiky v 70.
letech, které otevřely obor: brunšvický sjezd historiků z roku 1974 s přednáškou W. Schlesingera a sekcemi organizovanými K. Boslem k sociálním
(strukturním) dějinám a J. Petersohnem k prosopografii. Druhým okamžikem byla zasedání kostnického pracovního kruhu v letech 1975/1976,
připravená Petrem Classenem na téma Recht und Schrift im Mittelalter.
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Obecně je možné uvádění nových témat bádání a s nimi spojeného
propracovávání nových metod shrnout jako vystřídání správních dějin
(Verfassungsgeschichte) moderními sociálními dějinami a silným zohledněním antropologie, k čemuž se v posledních letech přidružují podněty
kulturalistické. Oproti Morawovu příspěvku se Johanek též uceleněji dotkl
dějepisectví NDR, oceniv jeho místo ve dvou diskusích, jež měly přínos pro
západoněmeckou historiografii: v otázce počátků německé říše a konfliktů
v pozdněstředověkých městech.
Johankova studie uzavírá příspěvky věnované jednotlivým obdobím,
následují stati tématické. Mezi zatracením a obdivem se pohyboval podle
Wernera Paraviciniho vztah francouzského a německého dějepisectví
v druhé půli 20. století. Po stanovení rozdílů v charakteristice vědy o středověku v obou zemích, vyjádřené v heslovitých opozicích (erudice proti
rétorice, objektivita proti fantazii, stát a moc proti člověku a společnosti)
podává Paravicini dva pohledy na poměr mezi německou a francouzskou
medievistikou, a to z německé a francouzské strany, s vědomím odlišného času vývoje oboru. Německé dějepisectví se ke škole Annales stavělo
zprvu velmi skepticky, od 60./70. let se však klima pomalu měnilo, začaly
vycházet první překlady autorů z okruhu Annales a 90. léta se již nesla ve
znamení personální a institucionální spolupráce. Zajímavější je pohled ze
strany francouzské: historici Annales, pojímající sebe sama jako exkluzivní
společenství, přistupovali k vědě za Rýnem přísně selektivně a pečlivě vybírali, kdo otiskne článek v Annales a kdo bude zařazen mezi „Choix des
Annales“. Jako první došli milosti H. Kellenbenz, E. Maschke, K. Bosl a východoněmecký historik kacířských hnutí E. Werner. Zvyšující se frekvence
od počátku 90. let naznačuje změnu, již potvrzují další kontakty. Povinně
optimistický závěr končí nadějí na vzájemné obohacování do budoucna,
ač i nadále lze podle autora očekávat od francouzské vědy více espritu, od
německé více důkladnosti.
Arnold Esch v přehledných charakteristikách stručně shrnul vztah
německé a italské medievistiky od první půle 19. století do současnosti.
Počáteční pojímání německé vědy jako vzoru (s monumentálními edičními
a soupisovými podniky) se v Itálii mění od konce 19. století, přičemž v dalších letech získává stále větší inspirační důležitost francouzské dějepisectví.
Zatímco dříve se italští a němečtí medievisté stýkali takřka bezvýhradně jen
nad tématy vrcholného středověku, doby od Ottonů po Štaufy, v posledních
letech se společná témata a spolupráce rozšířily též o pozdní středověk.
Rozdělujícími prvky, které ovlivňují recepci a rozvíjení metodických postupů, jsou však vedle jazykových bariér rozdílný charakter „civilizace“,
v Itálii spojené s městy, a vysoce nestejnoměrné dochování pramenů (např.
tisíce listin pro dějiny italských měst 12. století proti jednotlivinám pro
města německá). I v případě italsko–německých vztahů se dá pozorovat
intenzivnější rozvíjení kontaktů v posledním patnáctiletí – avšak zatímco
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německý historický ústav v Římě má svou úctyhodnou tradici, missione
storica italiana do Německa se očekávat nedá.
V nejrozsáhlejší studii sborníku, více než stostránkové, se Matthias
Werner věnuje fenoménu typickému zvláště pro německé dějepisectví –
dějinám země (Landesgeschichte). I když už v 19. století vznikaly početné spolky věnované místním dějinám, klade Werner jejich počátky jako
samostatné disciplíny až k institucionalizaci Landesgeschichte na počátku
století dvacátého – a to na lipské universitě a v jednoznačné souvislosti
s úsilím Karla Lamprechta o kulturní dějiny. Jejich uvádění na další vysoké školy bylo ovšem obtížné, situace se změnila teprve po první světové
válce (zakládání nových universitních ústavů specializovaných přímo na
Landesgeschichte, spolků a časopisů) a roku 1924 se prosadily se svými cíli
a metodami jako integrální součást oboru na sjezdu historiků ve Frankfurtu.
K jejich rozmachu přispělo ovzduší po prohrané válce, „symbióza země
a lidu“ nebyla jen dalším odvozováním Lamprechtových nacionálněromantických konceptů, nýbrž i konkrétním argumentačním nástrojem při
výzkumu ztracených území. Dějiny osídlení zaujaly v souboru zkoumaných
témat přední místo. Věda se stala zbraní, daní za rozmach oboru byla jeho
politizace, jež se pochopitelně utvrdila po roce 1933. Tento rok ale není
natolik výrazným zlomem, za jaký bychom jej chtěli považovat, pouze zesílily tendence nastoupené po roce 1918. Autoři jako T. Mayer, O. Brunner
či první ředitel lipského semináře R. Kötzschke na svém pojetí nemuseli
nic podstatného měnit. M. Werner při úsilí o zachycení obtížné situace
oboru v letech 1933–1945 postupuje opatrně a vyhýbá se vyhroceným
postojům k působení předních medievistů, jež se snaží pojmout z více úhlů.
Relativizace neblahé úlohy Landesgeschichte ve válečných letech poukazem
na to, že se vlastně proměnily ve Volksgeschichte, je ovšem obtížně přijatelná: historici přece zůstali titíž. To platí rovněž pro dobu po roce 1945.
Modernizaci a větší otevření konzervativního proudu západoněmeckého
dějepisectví klade autor do doby generační výměny na přelomu 60./70.
let; zosobněním posledního půlstoletí Landesgeschichte jsou mu kostnický
pracovní kruh v rovině institucí a Hans Patze v rovině osobností. Wernerova
studie se také nejsystematičtěji zabývá medievistikou NDR, která zemské
dějiny původně zavrhla a na milost je ve specifické podobě vzala až na
počátku 60. let jako marxistickou verzi regionálních dějin.
Na závěr přicházejí dvě drobnější práce. Michel Parisse utříděně představil základní momenty styků francouzské vědy s německým dějepisectvím,
počínaje dostupností periodik přes výuku na universitách až k vlastnímu
výzkumu a personálním a institucionálním kontaktům. Jeho pohled se od
německých autorů liší větší kritičností k domácí situaci a oceněním pozitiv
německého bádání. Patrick Geary shrnul hlavní oblasti vlivu německé medievistiky v USA – logicky především v oblasti ediční činnosti a pomocných
věd historických. Překážkou větší působnosti bylo jednak zaměření ně-
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meckých historiků na německé dějiny, jednak jazykové bariéry. V poslední
době lze již při podílu amerických historiček (historiků) na vědecké práci
přímo v Německu mluvit o vlivech oboustranných. Připomínám ještě, že
sborník je záslužně vybaven potřebným jmenným rejstříkem.
Deutschsprachige Mediävistik přináší čtenáři uvyklému na tématickou
roztříštěnost sborníků příjemné překvapení. Jednotlivé studie jsou mezi
sebou logicky provázány a ve svém celku podávají – přese všechny individuální odlišnosti autorů – koncízní obraz německé medievistiky posledního
staletí. Její čelní postavení se zachvělo ve sporech a debatách na přelomu
19. a 20. století, když nedokázala reagovat na metodické výzvy dalších
společenských věd a s výjimkou lamprechtovských kulturních dějin, jež se
transformovaly do dějin země a záhy zpolitizovaly, se v podstatě uzavřela
do sebe a zaměřila výhradně na problémy německých dějin. Odchod řady
předních historiků po roce 1933 měl pro stav oboru tragické následky,
které přetrvaly i konec války.65Zakonzervované dějepisectví rozvíjelo
v poválečném čtvrtstoletí výzkumné tendence vesměs nastoupené už
před rokem 1945, což se začalo měnit teprve od konce 60. let. Generační
proměna a otřesy celého vědeckého prostředí přispěly k rychlejšímu otevírání a sbližování se světem, jež je patrné zvláště v posledním desetiletí.
Srovnávání se stavem v okolních zemích a kritická reflexe patří k pozitivním
rysům většiny otištěných studií. Leitmotiv představuje poměr francouzské
a německé medievistiky a metodického obohacování a inspirací, zejména
ve 20. a 30. letech dvacátého století. Z opakovaně uváděných citací z děl
T. Mayera či O. Brunnera, volajících v návaznosti na K. Lamprechta po poznání totality minulosti, by čtenář snadno mohl nabýt dojmu, že dějepisectví
v obou zemích směřovalo ke stejnému cíli a jen Hitlerovo uchopení moci
zabránilo souběžnému vývoji. Avšak totální dějiny nejsou dějiny totalitní
a mezi oběma směry byly podstatné strukturní odlišnosti, jak ukázalo již
vícero autorů.76
Přehledové studie se nutně ocitají v napětí mezi masou materiálu
a potřebou narýsování přehledných vývojových linií. Autor pak balancuje
mezi přílišnou abstrakcí a obecností na straně jedné a přemírou faktografie
na straně druhé. Vlastní text všech studií zde otištěných je přehledně strukturován a poskytuje čtenáři dobrou orientaci v hlavních trendech, materiál
se většinou přesunul do poznámek pod čarou, jichž je po německém zvyku
6
P e t e r s o h n , J.: Deutschsprachige Mediävistik in der Emigration, s. 51–59, hodnotí
důsledky emigrace pro německou vědu tvrdě, jako dodnes patrné, a pochybuje i o tom, zda
by proslavené práce emigrantů vůbec mohly vzniknout v Německu nebo Rakousku; autoři
sborníku se k tomu vyslovují vesměs mírněji.
7
A l g a z i , Gadi: Otto Brunner – „Konkrete Ordnung“ und Sprache der Zeit. In: P.
Schöttler (Hg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. Frankfurt
/ Main 1997, s. 166–203, zde zejména s. 180–182; S c h ö t t l e r , Peter: Marc Bloch und
Deutschland. In: Týž (Hg.): Marc Bloch. Historiker und Widerstandskämpfer. Frankfurt / Main
1999, s. 33–71, zde s. 34–35.
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nesčetně a důkladně. I sebelépe připravené sborníky ale mají své limity.
V daném případě je jedním z nich sám ústřední pojem deutschsprachige
Mediävistik. Nelze přehlédnout, že výklad se koncentruje na tradiční centra
ve vlastním Německu, německojazyčné dějepisectví v dalších zemích – a to
dokonce i v Rakousku – přišlo velmi zkrátka. Při zohlednění všech oblastí
německého dějepisectví87by kniha snadno několikanásobně narostla do
šíře; podstatné osobnosti v ní nakonec své místo našly. Poněkud překvapivě však působí až na výjimky patrný despekt k historiografii NDR jako
celku a nebýt ocenění např. Ernsta Wernera ve Francii, nebyl by se snad
na stránky sborníku vůbec dostal.98Na druhou stranu zaujímá ve výkladech
podstatné místo František Graus, řazený mezi významné německé medievisty dokonce již pro období 60. let, a to bez zmínky, že jeho základním
publikačním jazykem byla v té době čeština.109
Jedním ze tří nejčastěji zmiňovaných historiků je – jak potvrzuje i pohled do rejstříku – Theodor Mayer. Dlouholetý člen NSDAP, vůdčí postava
německé medievistiky před rokem 1945 i po něm. Víceméně neutrální
kontext, v jakém se jeho působení zmiňuje např. v úvodní studii S. Weinfurtera, nutně vyvolává otázky po způsobu, jakým psát o službě historiků
totalitním režimům, zvláště tam, kde nelze striktně oddělit odbornou a veřejnou činnost historika, o jejich odpovědnosti za stále ještě živou minulost.
Není to ostatně problém pouze německé medievistiky (a celé vědy); zde
ovšem již bylo pro lepší poznání mnoho vykonáno.1110Jakkoli jsou badatelské předměty typu mentalit obtížně uchopitelné a jejich definice nezřídka
velmi vágní, právě jejich prostřednictvím bude zřejmě možné přiblížit se
k vysvětlení a lepšímu pochopení nepochopitelné minulosti a s trvalým
vzdalováním se od ní budou stále důležitější.1211Vracím se tak k poukazu
na množství bilančních statí v úvodu recenze. Zřetel k minulosti vlastního
8
Zmiňuji v této souvislosti podstatný domácí příspěvek k danému tématu: S o u k u p ,
Pavel – Š m a h e l , František (eds.): Německá medievistika v českých zemích do roku 1945.
Praha 2004.
9
Ke zřetelným spojnicím mezi západo– a východoněmeckou medievistikou srov.
B o r g o l t e , Michael: Anfänge deutscher Geschichte? Die Mittelalterforschung der zweiten
Nachkriegszeit. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 25, 1996, s. 35–53 (s rozborem
prací H. Sproemberga, E. Müller-Mertense a C. Brühla).
10
K tomu stačí pohled do jeho bibliografie, B u r g h a i t z , Susanna u. a. (Hg.):
Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für František Graus. Sigmaringen 1992,
s. 315–324. Ke Grausovi viz nejnověji studie otištěné ve sborníku B e n e š , Zdeněk a d.
(sest.): František Graus – člověk a historik. Práce z dějin vědy 8. Praha 2004.
11
Srov. především S c h u l z e , Winfried – O e x l e , Otto Gerhard (Hg.):
Deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Frankfurt/Main 1999; L e h m a n n , Hartmut
– O e x l e , Otto Gerhard (Hg.): Nationalsozialismus in den Kulturwissenschaften. Band 1.
Fächer – Milieus – Karrieren. Band 2. Leitbegriffe – Duetungsmuster – Paradigmenkämpfe.
Erfahrungen und Transformationen im Exil. Veröffentlichungen des Max–Plancks–Institut
für Geschichte, Bände 200, 211. Göttingen 2004.
12
O e x l e , Otto Gerhard: „Zusammenarbeit mit Baal“. Über die Mentalitäten deutscher
Geisteswissenschaftler 1933 – und nach 1945. Historische Anthropologie 8, 2000, s. 1–27,
vymezení předmětu s. 4–6.
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oboru by bezesporu neměl být záležitostí pouze krizových či jinak vyhrocených období, nýbrž trvalou součástí práce každého odborníka. A tento
zřetel by se neměl týkat toliko odborné, metodické stránky, nýbrž rovněž
zodpovědnosti historiků za jejich působení. Weberovská neukončenost
zkoumání platí i zde.	
Tomáš Borovský
Martin K u č e r a : Rakouský občan Josef Pekař. Kapitola z kulturně
politických dějin
Praha, Karolinum 2005, 476 s. ISBN 80–246–0988–6
V předkládané publikaci se Martin Kučera znovu vyslovuje k otázkám, kterým již zasvětil dvě monografie. První z nich představuje politické
postoje Josefa Pekaře za první světové války, druhá ideový spor mezi Pekařem a T. G. Masarykem, nejznámější součást takzvaného sporu o smysl
českých dějin.1 Kučera se k těmto tématům vrací nikoliv proto, aby zásadně
korigoval poznatky, k nimž v připomenutých pracích dospěl, nýbrž aby je
zpřesnil, aby o nich pojednal podrobněji, aby je podpořil přesvědčivější
argumentací. Bezpochyby ještě jeden důvod přiměl Kučeru k tomu, aby se
opětovně zastavil u klíčových okamžiků Pekařovy kariéry. Kučeru zjevně
toto téma i jeho hlavní hrdina fascinuje. A nejen to, zvolená problematika ho
vybízí k uvažování o obecných problémech, týkajících se zejména podstaty
politického myšlení a úlohy občana ve veřejném dění, ale také historikova
údělu a povahy historického poznání.
V úvodu, nazvaném Téma Josef Pekař jako výzva k výzkumu, Kučera
přehledně seznamuje se svým záměrem, se strukturou knihy, předběžně
představuje hlavní teze. Velmi cenný je důkladný komentovaný přehled
o dosavadní „pekařovské“ literatuře (s. 14–26). Zájemci o dílo a život Josefa
Pekaře tu najdou bezpečné východisko k vlastním bádáním. To, čím úvod
ještě zaujme, je autorova snaha o formulování teoretických základů své
práce. Kučera se filozoficky hlásí k hermeneutice a metodologicky ke škole
Past & Present. Tak silné zdůraznění metodologických východisek není
v historiografických pracích obvyklé. Kučeru však k takovému kroku opravňuje jeho sečtělost v metodologii a teorii oboru, znalost filozofie a přehled
o sousedních disciplínách. Tím nemá mezi současnými českými historiky
mnoho obdob. K teoretickým otázkám se vrací ještě v poslední kapitole Téma
Pekařova občanství jako výzva k hermeneutické interpretaci. A teorie se týká ještě
Dodatek. Jakkoli jsou Kučerovy úvahy o dialektické hermeneutice historické
interpretace pozoruhodné, tak jak o nich pojednal zejména v Dodatku, v této
knize působí cizorodě. Zasluhují si samostatnou pozornost. Ke struktuře
1
Josef Pekař a první světová válka. Příspěvek k politickému životopisu. (habilitační práce
z roku 1994); Pekař proti Masarykovi. Historik a politika. Praha 1995. Viz rovněž Pekařův rok
1917. ČČH 94, 1996, s. 761–794.
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knihy ještě dodejme, že autor do ní v podobě rozsáhlé přílohy (134 stran)
zařadil znění některých dobových dokumentů či textů.
Samotná látka je rozčleněna do tří oddílů. V prvním se vrací do roku
1912, ke sporu mezi Pekařem a Masarykem, zbylé dva mapují Pekařovy
politické postoje za první světové války – druhý v roce 1917, třetí v roce
1918. První oddíl se svým tématem od zbylých dvou liší, ovšem pouze na
první pohled. To, co Pekařův rok 1912 s lety 1917–1918 spojuje, je jev,
jenž Kučera vystihuje pojmem občan, vytčeným do názvu knihy. Titul knihy
tedy rozhodně není ironický. Je zvolen velmi pečlivě a téměř dokonale
vystihuje podstatu Kučerova sdělení. Pekař ho totiž v této knize zajímá
více jako učenec, vyjadřující se k veřejným záležitostem, než jako profesní
historik. Počátky Pekařova občanského postoje nachází autor právě v roce
1912, kdy se Pekař rozhodl veřejně vstoupit do polemiky o povaze českých dějin. Zlomový okamžik v životě občana Pekaře pak podle Kučery
představuje první světová válka a především rok 1917.
V oddíle Pekařův spor s Masarykovou filosofií českých dějin těží Kučera
z hluboké obeznámenosti s dílem obou myslitelů. Zevrubně sleduje zrod
a vývoj takzvaného sporu o smysl českých dějin. Ve snaze o pojmovou preciznost ovšem Kučera zdůrazňuje, že šlo o pojetí českých dějin. Seznamuje
nás, v čem si byli blízcí Pekař s Masarykem a v čem se naopak lišili. Jejich
názorový rozchod klade do počátku 20. století. Napětí mezi nimi vzbudila
Pekařova přednáška O době husitské (8. 7. 1900) ve Slaném a během následujících tří let bylo duchovní odcizení dokonáno. Jádro kapitoly ovšem
tvoří rok 1912 a analýza Pekařova stěžejního příspěvku do připomenutého
sporu, kterým byla brožura Masarykova česká filosofie. Kučerův výklad jasně
ukazuje, jak podstata sporu spočívala v naprosto rozdílných přístupech –
historikově a filozofově. Pekařova argumentace je oprávněná, ovšem míjí
se s Masarykovou v tom, že Masaryk nepsal historické dílo. Masarykovi
nešlo ani tak o filozofii dějin, nýbrž – jak Kučera zdůrazňuje – o filozofii
politiky, o politický program, obrácený více do budoucnosti než do minulosti. Pekař jednoduše přesunul otázku do oblasti, v níž se orientoval.
Na teoretické klání však připraven nebyl. Z hlediska tématu celé knihy je
zvláště důležitý Kučerův poznatek, že do sporu o pojetí českých dějin se
zároveň přetavil i spor o pojetí české politiky. Pronikavě vystihuje, jak si
Pekař vysvětloval politiku. Byla pro něj především výsledkem dlouhodobých historických tendencí. To mělo zásadní vliv na Pekařovu představu
o praktické politice. Byl přesvědčen, že moderní politiku je možné budovat
na vědeckém historiografickém základě; k současnosti přistupoval jako
k vědecké otázce, již bylo zapotřebí podrobit historické analýze. Proto
byl podle Kučery rok 1912 pro Pekaře přelomový. Veřejné vystoupení ve
sporu o dějiny mu napomohlo ujasnit si vlastní politický postoj. Utvrdil se
v přesvědčení, že nejvhodnějším programem pro českou politiku je hájení
ideje historického státního práva.
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Závěry o formování Pekařova politického názoru, jež vyplynuly z prvního oddílu, usnadňují vysvětlení Pekařových stanovisek v roce 1917, které
tvoří těžiště této knihy, neboť podle Kučery rozhodující podnět pro Pekařovu „politizaci“ přinesla právě válka. Vychází z rozboru několika zásadních
Pekařových oficiálních textů. Byly to zejména projev na smutečním zasedání
univerzitní obce k úmrtí Františka Josefa, dále dva texty, které vypracoval na
Švehlův popud, a to Návrh adresy českého poselstva císaři Karlovi I. z dubna
1917 a projev agrárního poslaneckého klubu pro první zasedání obnovené
sněmovny, poté práce na kritice ústavních návrhů určených jako podklad
jednání Národního výboru a Českého svazu. Právě Pekařovy ústavní návrhy
považuje Kučera za vrchol a zároveň i epilog jeho vystupování ve prospěch
české státoprávní politiky. Zásadní předěl ovšem vede Kučera také uvnitř
roku 1917. Zatímco v první polovině tohoto roku Pekařovu činorodost
povzbuzovala naděje, že česká politika může se svými státoprávními požadavky uspět, druhá polovina roku mu přinesla životní zklamání. Viděl,
jak se rozhodující část domácí politiky odvrací od státoprávního programu
a s tím se jeho vlastní příspěvek pro budování aktuální koncepce české
politiky stal zbytečným. Třebaže jsou podle Kučery Pekařovy postoje z roku
1918 pozoruhodné, nerovnají se svým významem aktivitě z předchozího
roku. Pekař pozorně sledoval, dokonce studoval měnící se situaci sklonku
války – hospodářskou, sociální, politickou. Ukazuje, jak se Pekař postupně
smiřoval s tím, že vznikne samostatná Československá republika. Kučera
jej výstižně označil za „podmíněného republikána“.
Kučerovou zásluhou objevujeme podstatné rysy Pekařova politického
portrétu. Pekař byl člověk nestranický; jeho přízeň vždy získávala ta strana,
která nejdůsledněji hájila české státní právo. Za východisko politického programu považoval Pekař fundamentálky jako nejvhodnější naplnění českého
státoprávního programu. Stěžejní charakteristiku Pekařova politického postoje, který Kučerovi vyplynul z analýz tvořících obsah této knihy, najdeme
na stranách 257–258. Vyvstává tu pronikavý obraz konzervativního demokrata, muže, který „za všech okolností zastával svůj názor a nepoplatně čemukoliv a komukoliv – třebas omylně – o objektivitu“. Podstatu Pekařových
omylů pak vidí v „historickoprávním dogmatismu“, kterým poměřoval vše.
Přesto kniha vyznívá jako apologie Pekařových postojů za války. Stěžejním
bodem této apologie je vysvětlení Pekařova poměru k Rakousku. Pekařovo
přesvědčení o nutnosti zachování podunajského soustátí interpretuje Kučera
nikoliv jako projev loajálnosti, či snad dokonce oportunismu, nýbrž jako
zdůvodněný názor, že je takové řešení nejlepší zárukou českého státního
práva. U Kučery v této knize nejde o apriorní apologii, ale o obhajobu,
jejíž poznání vyplývá z důkladné historické analýzy. Autor nesoudí, nýbrž
vysvětluje a to mu nebrání, aby nebyl ke svému hrdinovi kritický.
Jak už bylo uvedeno, oporu této práce tvoří výklad Pekařových textů,
ať už se jednalo o studie, novinové články, návrhy nebo projekty, publiko-
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vané či nepublikované. Poznatky získané z tohoto rozboru začleňuje Kučera
do širokého dobového kontextu, který suverénně ovládá. Neopomíjí ani
dobovou recepci Pekařových textů a projevů, která doplňuje celkový obraz.
Kučerova argumentace je přesvědčivá a myšlenkový výraz knihy umocňuje
logická souvislost, zračící se zvláště v resumujících pasážích, které usnadňují orientaci v textu. Čtenáři se vyplatí pozorně číst poznámkový aparát,
jinak se připraví o řadu pozoruhodných výkladů, konstatování, postřehů.
Je přirozené, že autor umístil do poznámek některé úvahy či exkurzy,
které s látkou přímo nesouvisejí (např. pozn. 188 o poznatelnosti dějin –
s výpadem proti postmodernímu relativismu – nebo pozn. 490 o pojmech
státnost a ústavnost). Zato poznatky obsažené například v poznámkách 383
nebo 701 by měly být součástí vlastního textu, neboť přinášejí závažná
sdělení pro poznání Pekařova myšlení. Je ostatně pro autora příznačné,
že často využívá tématu k rozmanitým odbočením. Za všechny uveďme
exkurz o českém státním právu (s. 164–171) nebo rekapitulaci situace na
sklonku první světové války (s. 225–230). Některé odbočky vyplývají z již
připomenutého Kučerova zaujetí pro pojmovou přesnost. Pozornost si zaslouží pasáže věnované rozlišení konceptů historismu a dějinnosti (s. 56–57)
nebo filozofie dějin a teorie dějin (s. 59).
Kučera má pravdu v tom, že někomu může text „připadat příliš detailní a těžkopádný, místy nezáživný“ (s. 446). Není ovšem za co se čtenáři
omlouvat. Jedná se o text analytický, který by bez podrobností a důkladnosti
ztratil smysl nebo by přinejmenším přišel o značnou část své přesvědčivosti.
Cestu knihou ovšem čtenáři zpříjemňuje autorův kultivovaný sloh, který se
vyznačuje zvláště zálibou v archaických a knižních výrazech. Trpělivý čtenář
ostatně bude odměněn. Vlastní text uzavírá čtyřstránková pasáž o Pekařově
osobnosti, v níž se Kučera představil jako mistr charakteristiky. Je patrné,
že Kučera se zařazením průhledu do Pekařova soukromí i naturelu váhal,
neboť svou povahou poněkud vybočuje z rigorózního rázu výkladu, který
v této knize převažuje. I tato čtenářsky atraktivní pasáž má ovšem ve výkladu
své místo. Pomáhá vysvětlovat Pekařovy činy a osobnostní rysy v jejich celistvosti a integritě. Pekařovy postoje nebyly pouze výsledkem racionálních,
vědeckých úvah, nýbrž vyplývaly také z jeho temperamentu.
Čtenáře oprávněně napadne, že ve srovnání s jinými českými historiky
věnuje naše historiografie Pekařovi neúměrnou pozornost. Pekařův odkaz
je však natolik mnohovrstevný a zároveň nejednoznačný, že neustále vybízí k novým analýzám a výkladům. Jakákoliv další práce o Pekařovi má
smysl, pokud přináší nové poznatky, a to zejména tehdy, pokud využije
látky k průhledům do jiných oblastí nebo k teoretické reflexi. To je případ
i této Kučerovy knihy. Prokázal v ní, že je v současnosti nejzasvěcenějším
znalcem Pekařova života a díla. Navzdory rozsáhlosti literatury je Pekař
v obecném, ale i ve značné části odborného povědomí stále vnímán výhradně jako historik, popřípadě jako Masarykův oponent. Povšechné vědomosti
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o jeho životě a díle oscilují mezi dvěma póly – jedním je představa o geniálním historikovi, druhým obraz svérázné figurky pražského bonvivána,
který se hlásí ke svým selským kořenům. Kučera tentokrát představil Pekaře
jako „občana“, – naše přítomnost s oblibou pro takového jedince používá
svůdný pojem „angažovaný intelektuál“ – jejž vědecký étos pudí k tomu,
aby se vyjadřoval k veřejným věcem, aby se stejným zaujetím, jako studuje
minulost, se věnoval i své přítomnosti. Po přečtení Kučerovy knihy vidíme
Pekaře plastičtěji než dříve. Zdaleka to není jediný její přínos.	 Milan Řepa
*
Cronica domus Sarensis Maior et Minor
– Kronika kláštera žďárského, Kronika
kláštera žďárského menší
Pro Společnost Cisterciana Sarensis ve Žďáře
nad Sázavou vyd. Blok Třebíč, 2003, 149 s.,
ISBN 80–239–0494–9
V přitažlivé úpravě s ilustracemi Jaroslava Šerých (máme před sebou fotografie
mozaikových obrazů ze žďárského konventního Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Mikuláše, v mozaice je vytvořil František
Tesař) vyšly společně obě žďárské kroniky,
veršovaná Chronica Domus Sarensis a prozaické anály Breve chronicon Zdiarense
(Chronicon monasterii Zarensis, Cronica
Domus Sarensis minor).
Ač jsou v publikaci obsaženy texty vydané v šedesátých letech minulého století
Jaroslavem Ludvíkovským (Cronica domus
Sarensis. Brno 1964, s veršovaným překladem Rudolfa Mertlíka) a Metodějem Zemkem (Žďár nad Sázavou 1969, s překladem
editora), stojí kniha za pozornost nejen pro
svou pěknou pietní úpravu a nejen proto, že
Ludvíkovského a Zemkova edice jsou dnes
již hůře dostupné, ale také z toho důvodu,
že obsahuje, jak bylo řečeno, kroniky obě,
stejně jako je tomu ve starším Emlerově
vydání originálu ve Fontes rerum Bohemicarum II. Na rozdíl od edice Jaroslava
Ludvíkovského nepřináší nová kniha faksimile jediného rukopisu Kroniky kláštera
Žďárského, chované v Univerzitní knihovně
ve Vratislavi (u Ludvíkovského jsou to černobílé fotografie). Dále není oproti výchozí
edici Kroniky menší otištěn v nové publikaci Úvod Metoděje Zemka k Menší kronice,
a to z toho důvodu, že právě tento historik
byl autorem Historických vysvětlivek („O
dvou žďárských kronikách“, v edici z r.
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164 s. 229–235, v nové knize s. 107–111)
k Ludvíkovského edici a oba jeho texty
obsahují tytéž informace.
Vydavatel Petr Peňáz připravil převzaté
texty za pomoci Lubora Kysučana a Luisy
Novákové podle běžných zásad pro čtenářská vydání a doprovodil je seznamem
zkratek a pramenů a odkazy na literaturu (s.
147–148) a Vydavatelskou a ediční poznámkou (podepsanou šifrou -r-, s. 149); v té se
mimo jiné dočteme o dvou cílech tohoto vydání, oživení zájmu o dílo Jindřicha Řezbáře,
autora veršované Kroniky větší, a podnícení vědeckého zájmu, který by vedl k nové
kritické edici. K tomu jednak připomeňme,
že osobnost Jindřicha Řezbáře objevil a odhalil latinské literatuře českého středověku
právě Jaroslav Ludvíkovský a že je dnes
jeho řešení identity tohoto autora víceméně
obecně přijímáno (po zásadním nesouhlasu
J. Šilhana vystoupil nedávno s menší korekturou R. Zatloukal: Cronica domus Sarensis
a osobnost jejího autora Jindřicha Řezbáře.
Vlastivědný věstník moravský 57, 2005, s.
368–376). Za druhé poznamenávám, že na
jedné straně nepovažuji novou kritickou edici Kroniky kláštera žďárského za naléhavě
aktuální, neboť je k dispozici Ludvíkovského
kvalitní text; na druhé straně je však jeho
edici možno označit jako semikritickou: ve
svých poznámkách k úpravě latinského textu
přiznává, že v kritickém aparátu nezaznamenával všechna řešení předchozích vydavatelů
a že se v případech sporných čtení, zejména
vynechávek a doplňků, spoléhá na to, že odborný čtenář má k dispozici faksimile rukopisu; z toho důvodu by bylo třeba v delším
časovém horizontu na novou kritickou edici
pomýšlet.
Jana Nechutová

Z
Libri civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722
Edd. Ivana Ebelová s Jaroslavem Panáčkem,
Petrem Gajdošíkem a Helenou Hasilovou. Ústí
nad Labem 2005, 377 s. ISBN 80–7044–
620–X
Česká historická veřejnost je opět obohacena o jednu edici k městským dějinám,
a to o zpřístupnění nejstarší dochované
městské knihy poddanského města České
Lípy z let 1461–1722 (osudy první městské
knihy, o níž se činí zmínka k r. 1395, nejsou známy). Vydání se uskutečňuje v rámci
grantového projektu Libri civitatis, jehož vědeckou redaktorkou a editorkou je Michaela
Hrubá z Ústavu humanitních studií UJEP
v Ústí nad Labem. Projekt je zaměřen právě
na ediční zpřístupnění nejvzácnějších středověkých městských úředních knih z regionu
severních a severozápadních Čech (avizováno je brzké vydání nejstarší litoměřické
knihy ze 14. století, pamětní a soudní knihy
Ústí nad Labem z 15. a počátku 16. století a početních rejstříků stavby děkanského
kostela v Mostě z let 1517–1519).
První kroky ke zpřístupnění českolipské knihy byly zahájeny sice již v 70. letech
minulého století, pro nepřízeň objektivních
okolností však tehdy edice nevyšla. Je tedy
velmi chvályhodné, že současní editoři pod
vedením I. Ebelové se náročného úkolu
zhostili ve skutečně rekordním čase (projekt byl zahájen k lednu 2004). Nejde však
o práci kvapnou – editoři se jednak snažili
využít též starších přepisů textu a jednak
pro podnik tohoto druhu už byli vyzbrojeni
potřebnými zkušenostmi.
Hlavní editorce připadl přepis, respektive kolace poměrně rozsáhlého textu (na
122 foliích rukopisu jde o celkem 1475 zápisů) a všestranné zhodnocení editovaného
rukopisu po stránce kodikologické i paleograficko-diplomatické. Spolu s Jaroslavem
Panáčkem ještě zpracovala přehled stávajícího využití obsahu předmětné knihy v dosavadní historiografii. J. Panáček, už rovněž
naší historické obci známý jako editor, pak
podal v několika podkapitolách koncizní
výklad o dějinách města od předhusitského
období do počátku 18. století a zpracoval
také místní a věcný rejstřík. Vypracování
osobního rejstříku se ujal Petr Gajdošík,
který se již dříve zabýval komplexním roz-
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borem mladších městských knih, totiž purkmistrovských rejstříků z přelomu 16. a 17.
století a který tedy, vzhledem ke svým předchozím výzkumům, mohl pro předmětnou
edici podat také souborný pohled na vývoj
městské správy (respektive samosprávy)
a kanceláře od středověku až do počátku
18. století.
Zvlášť oceněníhodné je, že editoři se
pro předsevzatý podnik nespokojili jen
s úzce historickou erudicí, ale že předkládanou edici obohatili ještě o další rozměr,
zdaleka ne u podobných podniků v naší
ediční praxi obvyklý, totiž o jazykovědnou
analýzu zpřístupněných zápisů, jíž se ujala renomovaná specialistka, germanistka
H. Hasilová (většina zápisů je totiž psána
v němčině, místy v kombinaci s latinou).
V té souvislosti je zapotřebí zdůraznit, že
pro tento účel musely tedy být jednotlivé
zápisy zásadně transliterovány (jen v několika zdůvodněných případech bylo např.
odstraňováno nefunkční zdvojení souhlásek
apod.), badatel má však orientaci ulehčenu
díky spolehlivým rejstříkům (v tomto případě především věcnému), neboť každý z původních zápisů slouží nejen jako odkazové
heslo, ale objeví se také v souhrnném výčtu
podob zápisu za sběrným, hlavním heslem
uvedeným v češtině.
Ačkoli v soupise městských knih
R. Nového je rukopis charakterizován jako
kniha přijímání měšťanů, jde o knihu v plném slova smyslu pamětní (tak je i dobově
nazývána), do níž byly činěny zápisy v podstatě kontinuálně až do r. 1722, ačkoli v r.
1524 byla založena druhá pamětní kniha
(a později další specializované knihy městské správy). Obsahově jde tedy pro středověké období o zápisy ve vztahu k městským
živnostem (tkalci, hrnčíři, lazebníci), správě
města jako takového (obecní statuta, tržní
regulativy a několik málo zápisů k městským financím) a z oblasti nesporného
soudnictví (dluhy, dědictví apod.). Z městských nařízení si speciální zmínky zaslouží
nejstarší dochovaný záznam českolipských
městských statut z r. 1493 o způsobu volby purkmistra, obecních starších a městské
rady a jejich potvrzení vrchností a samozřejmě též o jejich povinnostech a kompetencích (též o volbě solních pánů a branných), jakož i ještě řádově o 20 let starší
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regulativy týkající se fungování místního
soudu (stanovení podmínek ručení, poplatků rychtáři za odhad nemovitostí a podmínek jejich svobodného prodeje, podmínek
volného obchodu ad., kompetencí radních
pánů ve sporech mezi řemesly, respektování vrchnostenských nařízení ad.). Zaujme
zákaz zpěvu nemravných písní, vedení neslušných řečí a překupnictví. Z téže doby
pak pocházejí jediné dva česky psané zápisy
týkající se výše a termínů vybírání oltářních
a kanonických platů a také platů z masných
krámů a kamenného mostu.
Největší objem knihy zaujímají zápisy
o přijímání měšťanů (je jich zde více než
1300), které jsou navíc unikátní tím, že jsou
zaznamenávány v podstatě kontinuálně od
60. let 15. století až do 20. let 18. století.
Pro začátek 18. století, bohužel jen pro krátké období 13 let, představují jejich opačný
pendant záznamy o udělení zhostných a rodných listů (celkem na 70 zápisů). Lze tak, byť
jen po omezený čas, sledovat nejen lokality
původu nových českolipských měšťanů, ale
paralelně i okruh míst, kam se naopak místní
rozhodli z dosavadního působiště přestěhovat (figurují zde převážně lokality severních
a severozápadních Čech a jedenkráte, ovšem
za účelem vyučení, je zaznamenán odchod
do Prahy). Zápisy o udělení měšťanského
práva samozřejmě naopak vybízejí ke zhodnocení, odkud žadatelé o měšťanské právo
do města imigrovali. Co se týče diplomatické stránky těchto zápisů, konstatují shodně
jak hlavní editorka, tak filoložka, že způsob
zápisu se v celém dlouhém období zásadně
neměnil – pravidelně bývá uvedeno jméno
žadatele, datum projednání před městskou
radou, výše stanoveného poplatku a vlastní
stvrzovací formule, do r. 1623 také jméno
ručitele. Zatímco po tomto datu osoba ručitele ze zápisů mizí, figuruje zde nově jméno
úřadujícího purkmistra a mnohdy dokonce
i údaj o tom, kde jsou uloženy podkladové
materiály, tedy rodný a zhostný list žadatelův.
Edice obsahuje veškerý vědecko informační a vědecko kritický aparát – kromě
již zmíněných rejstříků také pečlivé ediční,
textové a věcné poznámky, uváděné pro
odlišení v kurzívě. S kurzívou se setkáme
ještě v datacích a hlavně v záhlavních regestech, uvozujících jednotlivé věcné skupiny
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zápisů. Rozhodnutí vsunout do přepisu
originálního textu tato česká regesta považuji za velmi uvážlivé a prospěšné, neboť
nepochybně pomohou k větší badatelské
využitelnosti jednotlivých typů zápisů.
V editovaném textu jsou graficky důsledně naznačovány veškeré výsledky editorovy práce – tak v hranatých závorkách jsou
rozvedeny zkratky používané dobovými
písaři, kulaté závorky zůstávají tam, kde
byly rovněž užity dobovými písaři, lomené
závorky naznačují text ve své době zrušený
škrtem. Pokud je v hranaté závorce použita
kurzíva, znamená to doplnění chybějícího
textu editorkou (ze souvislostí anebo podle
starších přepisů). Ustálené zkratky v hranatých závorkách [!], [?], […] navozují písařem zkomolený text, nejisté čtení či vůbec
nečitelný text.
Edice je opatřena rovněž vyčerpávajícím seznamem využitých pramenů a literatury a zevrubným německým resumé, které
jistě umožní její náležité využití i zahraniční
badatelskou obcí. Připojeny jsou navíc kvalitní ukázky několika folií z předmětné knihy a také několika filigránů; ještě výstižněji
se pak zájemce může poučit jak o charakteristických typech zápisů, tak o filigránech
a také charakteru písařských rukou z připojeného CD-ROMu. Jelikož precizní práce
editorů se navíc ještě vhodně doplňuje se
zdařilou grafickou úpravou, jakož i vnější
podobou edice, opatřenou historizujícím
přebalem, který bude signifikantní pro celou ediční řadu, je zcela nesporné, že jde
o skutečně vzorovou práci, hodnou následování.	
Ludmila Sulitková
Anna K u b í k o v á (ed.): Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od
Václava Březana
Veduta, České Budějovice 2005, 294 s. ISBN
80–86829–10–3
V minulém roce Anna Kubíková připravila k druhému vydání „Rožmberské
kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana“. Poprvé tak učinila koncem
osmdesátých let na stránkách Jihočeského
sborníku historického. Před ní Summovní
výtah editoval v roce 1828 v Časopise Musea Království českého František Palacký.

Z
K opětovnému vydání Summovního výtahu vedly Kubíkovou dva důvody.
Jednak její předchozí edice vycházela po
částech, a byla tedy „roztříštěná“, a jednak
se naše vědomosti v této oblasti rozšířily
o nové poznatky, což dokládá velmi obsáhlý
kritický komentář.
Summovní výtah sepsal rožmberský
historiograf a archivář Václav Březan na
konci roku 1609. Měl sloužit jako vysvětlující text k rožmberskému rodokmenu
(sestavenému rovněž Březanem) i jako přehlednější a kratší verze samotné Březanovy
Rožmberské kroniky, která v této době ještě
nebyla dokončená.
Summovní výtah je, až na první oddíl, ve kterém jsou zachyceny mýtické počátky Vítkovců, rozdělen dle jednotlivých
generací Rožmberků na jedenáct kapitol.
V první kapitole popsal Březan příchod
Vítka Ursina do Čech, rozdělení Vítkovců
na jednotlivé větve a dějiny Rožmberků na
Krumlově ve 13. století. Od druhé kapitoly,
věnované Vokovi z Rožmberka, je již dodržována generační posloupnost. Každá kapitola nese jméno onoho Rožmberka, který
rodu vládl, popřípadě, pokud bylo v generaci více vladařů, toho, jenž měl mužského
pokračovatele.
Hlavní hodnota Summovního výtahu spočívá v tom, že nám do značné míry
kompenzuje ztrátu Březanovy Rožmberské
kroniky, ze které se nám dochovaly pouze
poslední dva díly, zachycující životy posledních Rožmberků, Viléma a jeho bratra
Petra Voka.
V roce 1609, tedy v době, kdy Březan
sepsal výtah z Rožmberské kroniky, byla
tato Rožmberská kronika dovedena do roku
1545, do data úmrtí Petra Kulhavého, strýce
Viléma a Petra Voka.
K rekonstrukci této kroniky do roku
1545, lze použít ještě tzv. Heermannovu
Rosenbergische Chronik, což je velmi
pravděpodobně německý překlad Březanova konceptu k Rožmberské kronice,
a zlomek konceptu životopisu Jana II.
z Rožmberka. Porovnáním Summovního
výtahu a Heermannovy Rožmberské kroniky zjistíme, že názvy kapitol se do značné
míry shodují stejně jako i jejich obsahy.
Obsahovou shodu některých částí lze také
vypozorovat mezi zlomkem dochovaného
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životopisu Jana II. z Rožmberka a Summovním výtahem. Na druhou stranu některé události, které jsou zachyceny v Janově životopisu i v Summovním výtahu,
postrádáme v Heermannově Rožmberské
kronice. Anna Kubíková se tento rozpor
pokusila vysvětlit tím, že překladatel konceptu Rožmberské kroniky do německého
jazyka již neměl k dispozici úplnou Březanovu práci. Proto pro poznání nejstarších
dějin Rožmberků, potažmo i ostatních Vítkovců, náleží Summovnímu výtahu čelní
místo mezi písemnými prameny, které se
věnují tomuto slavnému rodu.
Každé kapitole Summovního výtahu
odpovídá vždy jedna kapitola kritického
komentáře od Anny Kubíkové. Jeho rozsah značně přesahuje rozsah samotného
Březanova díla a tvoří tak samostatnou
publikaci, ve které jsou shrnuty výsledky
dosavadního bádání o Rožmbercích. Na
tomto bádání se vrchovatou měrou podílí
editorka Summovního výtahu, dlouholetá
pracovnice archivu SOA Třeboň v Českém
Krumlově. Rozebírá jednotlivé údaje a vyvrací Březanovy nepřesnosti i omyly, z nichž
„nejpopulárnější“ je údajný vstup Petra I.
z Rožmberka do cisterciáckého kláštera ve
Vyšším Brodě.
Domnívám se, že spojení edice a studie lze v tomto případě považovat za přínos. Nabízí se tak pohled, který názorně
ukazuje význam tohoto pramene pro poznání historie Vítkovců. Na druhou stranu
je ale potřeba dobře dávat pozor na to, co
je ještě Březan a co už je jeho interpretace. Na závěr jedno upozornění, lze litovat,
že Březanův rožmberský rodokmen nebyl
reprodukován v publikaci ve větším grafickém rozlišení, když právě tento byl jedním
z důvodů k sepsání Summovního výtahu.
Martin Mikuláš
Michael H o c h e d l i n g e r – Anton
T a n t n e r (edd.): „…der grösste Teil
der Untertanen lebt elend und mühselig“. Die Berichte des Hofkriegsrates zur
sozialen und wirtschaftlichen Lage der
Habsburgermonarche 1770–1771
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband, 2005, LXXVI + 184 s.
ISBN 3–7065–4154–8
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Pod výše uvedeným citově zabarveným
názvem se skrývá edice devíti situačních
zpráv Dvorské válečné rady jako nejvyššího
vojensko-správního úřadu habsburské monarchie, uložených v Rakouském státním archivu (Österreischisches Staatsarchiv). Jde
o zprávy vzniklé v souvislosti s Marií Terezií
současně nařízeným soupisem obyvatelstva
a domů v českých a rakouských dědičných
zemích, které mělo být v dalším důsledku
podkladem pro reformu odvodního systému
rekrutů a pro agrární sociální reformy, které
by přispěly ke zlepšení situace poddaných
(v intencích snažení zastánců tzv. osvíceného absolutismu). Edice zpřístupňuje zprávy
z těch zemí, kde soupisové práce začaly nejdříve (k březnovému a říjnovému termínu r.
1770), tedy ve zbytkovém Slezsku, Štýrsku,
Korutanech, Krańsku a Gorici – Gradišce,
ve druhé fázi pak v Čechách, na Moravě
a v Horních a Dolních Rakousích. Takto
kompletně nebyly dosud zprávy z předmětných území zveřejněny, a tak, ačkoli
editoři jsou si vědomi, že starší historiografie už zprávám pro Čechy, Moravu a Dolní
Rakousy věnovala pozornost, svým počinem umožňují spolehlivou komparatistiku
sociální a ekonomické situace poddaných
na široké pramenné bázi pro více teritorií
najednou. Kromě toho je nutné už na tomto
místě uvést, že editoři jsou dobře obeznámeni i s českou literaturou, vztahující se
k předmětné problematice.
M. Hochedlinger a A. Tantner se stejnou měrou podělili o zpracování důkladného úvodu k edici, v němž se zabývají
vývojem podnětů k zavedení všeobecné
vojenské služby v rakouské monarchii,
historií soupisů obyvatelstva (včetně židovského), nabývajících na systematičnosti
a pravidelnosti od poloviny 18. století, stejně tak jako orientací konskripčních prací na
vybrané kategorie obyvatelstva (v popředí
stála mužská populace) včetně technického
zajištění soupisů a také souvislostí těchto
prací s možným vylepšením sociální situace
venkovského obyvatelstva (při současném
faktu, že základní životní danosti poddaných byly v různých zemích ovlivňovány
organizací zemědělské výroby buď převažujícím robotním či režijním velkostatkem).
Jak už bylo zčásti naznačeno, nejen
v těchto výkladových partiích, ale i ve
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vlastní ediční části (s arabským číslováním stran), využívají oba editoři též neněmecké literatury, kterou přesně a bez
gramatických pochybení citují; rovněž tak
je zřejmé, že v příslušných souvislostech
studovali i komplementární prameny uložené v archivech na území České republiky,
tedy v Národním archivu (vzhledem k datu
vydání práce neužívají ještě jeho novou
nomenklaturu), Moravském zemském archivu v Brně a Zemském archivu v Opavě. Podle stávajících rakouských edičních
pravidel uvádějí u každé zprávy nejprve
zemi a datum vyhotovení i předání zprávy,
v záhlaví pak následují pečlivě soustředěné
údaje o diplomatické kvalitě využité zprávy
(ve většině případů jde o čistopisy z fondu Válečného archivu (Kriegsarchiv), ale
také o případně jen konceptní zachování
uložená v tomtéž archivu anebo ve Všeobecném správním archivu (Allgemeines
Verwaltungsarchiv). Pro Čechy a Moravu
jde sice o koncepty, ovšem zprávy jsou
zároveň nejobsáhlejší. V každém případě
jsou také citovány dochované dobové opisy zpráv, uložené povětšinou v Domácím,
dvorském a státním archivu (Haus-, Hofund Staatsarchiv) či Dvorském komorním
archivu (Hofkammerarchiv). Stejně pečlivě
registrují editoři i všechny případné přílohy
a souvztažné dokumenty, jakož i stávající tituly literatury a případných edic k předmětné zprávě (Čechy, Morava, Dolní Rakousy).
Více méně ustálené schéma zpráv
informuje o počtu lokalit různých úrovní
v rámci správních obvodů jednotlivých
zemí, o zaměstnání obyvatel (živnosti,
obchod a jednotlivé sféry zemědělského
podnikání), o celkové jejich sociální a zdravotní situaci a zvyklostech dědického práva. Přidávány jsou postřehy o okrajových
vrstvách společnosti, o náboženské situaci
v některých regionech, o nepořádku českého venkovského obyvatelstva ve srovnání
s německým etnikem (např. u Královéhradeckého kraje), o robotě jako hlavní příčině
bídy poddaných, v průběhu času se ještě
zhoršující (Znojemský kraj), o píli selského obyvatelstva, ale současně neúnosných
dávkách a platech (Brněnský kraj), ale také
o četných záplavách (Hradišťský kraj).V
případě Vídně se například dozvídáme
o zpustlosti mravů předměstské mládeže

Z
(zejména chlapců od 5 do 12 let), kteří
pobíhají bezprizorně po ulicích a ohrožují
procházející nejen nadávkami, ale také střelbou z praků a vrháním kamení. U čtyřech
pražských měst se zase dozvídáme o špatné
údržbě vedlejších komunikací, plných zapáchajících nečistot, o zdejších cenách, mírách
a váhách, možnostech ubytování vojenského lidu i způsobech obecné zábavy (například o velké oblibě značně nebezpečného
provozování ohňostrojů a střelby). Zprávy
se tak skutečně v mnoha ohledech čtou nejen jako suché úřední relace, ale zároveň
jako barvité (byť jistě nechtěné) líčení životních návyků obyvatelstva, podmíněných
jeho ekonomickou situací.
Orientaci v edici navíc usnadňují připojené rejstříky (jmenný, osobní a místní)
a poměrně obsažný rejstřík věcný. Český
uživatel může s radostí konstatovat, že
v případě názvů domácích lokalit dochází jen zřídkakdy k menším nepřesnostem
(především v naznačení délky slabik a nepatrných překlepech – například Poštát namísto Potštát). Jinak se ovšem edice i její
úvod vyznačují velkou precizností zpracování, které by ji mělo předurčit k následování jak z hlediska metodiky ediční práce, tak
samozřejmě také z hlediska obsahového.
Publikované, skutečně unikátní prameny totiž přímo vybízejí k dalším doprovodným
studiím, jež by rozšířily vytěžení pramenné
základny k vcelku málo útěšné hospodářské
a sociální situaci v zemích habsburské monarchie v posledních desetiletích převratného 18. století. Věřme tedy, že příkladná
Hochedlingerova a Tantnerova edice neunikne pozornosti ani našich badatelů.
Ludmila Sulitková
Lenka V e s e l á : Knihy na dvoře Rožmberků
Praha, Scriptorium 2005, 359 s. ISBN 80–
86197–60–3
Ve studii Knihy na dvoře Rožmberků
shrnula Lenka Veselá výsledky svého výzkumu nejrozsáhlejší knihovny, jež se na
přelomu 16. a 17. století na našem území
nacházela. Na základě bádání ve švédských
knihovnách, kam se převážná část těchto
tisků i rukopisů jako součást válečné kořisti ze třicetileté války dostala, a podrob-
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ného studia katalogu vytvořeného mezi
lety 1602–1608 Václavem Březanem, korigovala autorka tvrzení svých předchůdců
zvláště v otázce počtu a jazykové skladby
knih umístěných v této rodové knihovně.
Kromě výzkumu jazykového a obsahového složení rožmberské knihovny a zjištění,
v jakém počtu a stavu se knihy dochovaly,
se však autorka dotkla i řady dalších témat.
V úvodních kapitolách usilovala na základě českých a německých studií o syntetizující popis rozvoje šlechtických knihoven
ve středoevropském prostoru v 15.–17. století, přičemž sledovala zvláště ty sbírky, které mohly poslední Rožmberky při budování
vlastní knihovny ovlivnit. Poté se zaměřila
na budovatele rožmberské knihovny, která
se za Viléma z Rožmberka a Petra Voka
rozrostla z několika set svazků na soubor
čítající více než 10 000 knih. Na základě
účetního materiálu, soupisů knižních darů
a převodů ze zrušených klášterů, Březanových Životů, popisů knižní vazby, její
výzdoby a označení supralibros či exlibris
i vpisek v samotném textu knih se autorka
snažila určit, kterým spisům dával každý
z bratrů přednost a zda se v jeho postoji
ke knihovně jako celku projevoval zájem
bibliofilský či spíše uživatelský. Důležitými
otázkami, jimž v této souvislosti autorka věnuje pozornost, je vliv konfesijní orientace
majitele na složení knihovny a zpřístupnění
sbírky dalším uživatelům.
Stěžejní část práce představuje rozbor
uspořádání rožmberské knihovny. Autorka
nejprve zasadila Březanův katalog do kontextu soudobé akviziční a katalogizační
praxe a poté se zaměřila na jeho obsahovou skladbu. Zmapovala a na přehledných
grafech představila zastoupení jednotlivých
vědních oborů, jazykové rozvrstvení celého
fondu i jeho jednotlivých částí, zastoupení rukopisů a prvotisků i podíly různých
tiskařských center na vybavení této sbírky.
Každému z pěti oborů (Teologie, Právo,
Medicína, Historie, Filosofie), do nichž Václav Březan rožmberskou sbírku rozčlenil,
poté věnovala samostatnou kapitolu, v níž si
v souvislosti s tehdejší tiskařskou produkcí
kladla otázku po jeho úplnosti a upozornila
na některé netypické akvizice.
Protože studie Knihy na dvoře Rožmberků vznikla rozšířením grantového
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projektu Tiskařská bohemika v knihovně
posledních Rožmberků, věnovala autorka
mimořádnou pozornost právě knihám vytištěným v českých a moravských tiskárnách
či publikacím, jejichž autoři ze zemí Koruny české pocházeli nebo jim ve svém díle
nezanedbatelný prostor věnovali. Z Březanova katalogu excerpovala soupis 472
tiskařských bohemik, jež se v rožmberské
knihovně nalézala, a u každého spisu zjišťovala, zda není dosud chován v některé
knihovně či muzeu, a usilovala o identifikaci podle retrospektivních bibliografií. Prokázala přitom, že se o existenci mnoha těchto děl lze dozvědět pouze díky unikátnímu
katalogu rožmberského knihovníka, avšak
díky svému svědomitému bádání v zahraničních knihovnách také nezanedbatelný
počet těchto spisů „objevila“.
Autorka však poukázala i na další dvě
specifické skupiny, totiž na turcika a hebraika. Na základě prací svých předchůdců shrnula motivaci, jež k nákupu této literatury
a její tiskařské konjunktury koncem 16. století vedla, a poté se snažila definovat osobní
postoj Viléma z Rožmberka a Petra Voka
vůči těmto dílům. Z její analýzy vyplývá, že
zatímco studium sbírky hebraik a judaik,
nakupovaných zpravidla v souvislosti se
zájmem o okultní vědy, nepřinese v případě rožmberské knihovny mnoho nového,
neboť se převážně jedná o biblické texty,
představují turcika podnětnou skupinu.
Lenka Veselá doložila překvapivé zjištění,
že jejich akvizice zpravidla souvisela až
s vojenskou kampaní devadesátých let 16.
století, a ne se smrtí Vilémova a Petrova švagra Mikuláše Zrinského během neúspěšné
obrany Sigetu v roce 1566. Hlubší analýzou
obsahu rožmberských turcik se nezabývala.
Mnohé zajímavé otázky pro další výzkum také otevřela v závěrečných kapitolách věnovaných problematice literárního
mecenátu. Přestože vypracovala chronologický přehled tisků dedikovaných Vilémovi a Petru Vokovi z Rožmberka, vyžaduje
toto téma stejně jako problematika vývoje
knižních akvizic, podílu investic do budování knihovny na rozpočtu dvora, využití
knihovny jako zámeckého prostoru a zvláště otázka četby podrobnější zpracování,
na což ostatně sama autorka upozornila.
Nebyly též vyčerpány možnosti srovnání
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knihovny jihočeských velmožů se sbírkami, které v téže době vznikaly v zahraničí,
neboť autorka v obecnější rovině zmapovala
vývoj knižních sbírek pouze na území Římsko-německé říše a severských států.
Studie proto obsahuje četné impulsy
pro další badatele, jimž vychází vstříc také
důležitou přílohou ve formě CD-ROMu
s naskenovanou podobou Březanova katalogu, jehož elektronická verze umožňuje
nejen jednoduché listování, nýbrž i praktické vyhledávání spisů podle jmenného
rejstříku, místa vydání či dalších parametrů. Práce Lenky Veselé, která je především
přehledným komentovaným popisem fondu
rožmberské knihovny doplněným o základní informace o knižní kultuře raného novověku ve středoevropském prostoru, tak
představuje kvalitní úvod do problematiky
šlechtických knihoven.	 Kateřina Bicanová
Tomáš C h r o b á k – Doubravka
O l š á k o v á : Ernest Denis
Praha, Asso´90 – Nakladatelství Eva – Milan
Nevole (b. d.), 197 s. bez ISSO
Některé knihy se ke svým čtenářům
dostávají obtížně. Někdy na ně nenarazíte
ani v knihkupectvích s odbornou literaturou a jste odkázáni na mnohdy jen náhodné setkání s autorem. Takový je bohužel
i případ dvojjazyčné, česko-francouzské
knihy o Ernestu Denisovi, jejíž sepsání při
příležitosti odhalení jeho pamětní desky
v říjnu 2003 iniciovala česko-francouzská
společnost ASSO´90. Kniha se skládá ze
dvou přibližně stejně dlouhých, asi 40
stránkových článků, následovaných po
fotografické příloze jejich francouzskými
překlady. První článek vyplňuje životopisná
trajektorie Ernesta Denise z pera Tomáše
Chrobáka, který se již delší čas zabývá počátky slavistiky a bohemistiky ve Francii.
Ve druhém článku se Doubravka Olšáková
zaměřila na přijetí Denisova historického
díla v české veřejnosti především v době
před první světovou válkou.
T. Chrobákovi se podařilo na základě
studia ve francouzských archivech (např.
obsáhlý osobní spis v Archives National)
představit faktograficky nově kariérní vzestup Ernesta Denise od studií na École Normal Supérieure, přes sedmileté protlouká-

Z
ní životem na lycejích v Bastii, Chambéry,
Carcassone, Angoulême a Bordeaux mezi
francouzské profesory na univerzitách
v Bordeaux, Grenoblu a v Paříži. Ale autorovi zdaleka nejde jen o univerzitní a vědeckou kariéru. V jeho podání vystupuje
Denisova osobnost plasticky jako typická
osobnost představitele francouzské generace, kterou zformoval traumatický zážitek
porážky Francie v německo-francouzské
válce v roce 1870–1871. Svým způsobem
tak text umožňuje sledovat zrod francouzského antiněmeckého nacionalismu, který
vytváří hybnou motivaci zahraničně politické činnosti vědce-politika, jež vrcholí
v letech první světové války. Právě zřetelná
afinita bojovného republikánství a moderních nacionálních tendencí ukazuje na – ve
Francii 19. století nijak neobvyklé – propojení zájmů vědecko – historických se zájmy
politickými. V oboru, v němž předmětem
historického zájmu byly politické nebo národně politické dějiny v mnoha obdobách
(včetně kulturních, resp. spíše kulturně politických dějin), to ani nebylo příliš překvapivé. T. Chrobák, stejně jako ve své části i D.
Olšáková, se tomuto náhledu na historickou
vědu jako legitimizační a emancipační politický nástroj nevyhýbá a ukazuje, jak se
pak v letech první světové války Denisovy
spisy staly již vědomě a zcela tendenčními,
proválečnými a propagandistickými. Jejich
takřka jediným zaměřením bylo „zastávat
nacionalistické stanovisko války až do vítězného konce“, jak T. Chrobák charakterizoval jeden neuskutečněný projekt politické
revue socialistického charakteru z přelomu
let 1916–1917. (s. 42) Nemění na tom mnoho ani skutečnost, že v nich proklamované
válečné cíle (právo národů na sebeurčení,
rozbití rakousko-uherské monarchie ve
prospěch nezávislých Čech a Jugoslávie,
projekt Společnosti národů) našly potvrzení
v poválečném, versailleském uspořádání Evropy, což vyvolalo – jak dodala D. Olšáková
(s. 93) – po válce u dlouholetého zastánce
tradičního českého pohledu na federalizaci
rakousko-uherské monarchie Josefa Pekaře
uznání předvídavosti francouzského slavisty.
S úspěchem politického úsilí válečných let
a změny politické mapy střední Evropy se
konečně dostavil i institucionální úspěch na
poli francouzské slavistiky, když v březnu
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1920 za finanční podpory Československa
a Jugoslávie Denis dosáhl založení Ústavu
slovanských studií v Paříži.
Ve druhé části knihy charakterizovala
D. Olšáková tuto Denisovu historickou metodu mezi historií a politikou přesněji jako
metodu, v níž jsou dějiny vědomě chápány
jako „obhajoba či zatracení“ a jejich sepsání
pak jako „odpověď vůči morální výzvě“ (s.
57). Denise zařadila do jedné z alternativ
hlavního proudu francouzské historiografie konce 19. století, na niž „pozitivistický
koncept historie jakožto čisté vědy“ (s. 56)
nezanechal žádné stopy, naopak spíše vyvolal negativní reakci. Následně autorka popsala především historické práce Denisovy
a jejich přijetí v české společnosti přelomu
19. a 20. století. Centrem jejího zájmu byla
pochopitelně tzv. „česká trilogie“, která byla
tenkrát přijata s takovým pochopením, že
se o ní dodnes někdy hovoří jako o pokračování Palackého nedokončeného historického projektu. Okolnost, že tento dějinný
obraz české nacionální sebeinterpretace byl
předložen z pera francouzského profesora,
mu dával u české společnosti vítanou objektivitu. Autorka popisuje pochvalné přijetí
těchto děl, ale i uznalou, leč kritickou reakci
pojetí dějin od představitelů tzv. Gollovy
školy. V této souvislosti je zajímavou kapitolou analýza Vančurova překladu Denisovy práce, především jeho pozměňujících
úprav, vylučování pro Vančuru nežádoucích postav (vypuštění Herolda z palladia
slavných osobností 19. století, přidání
Sladkovského, větší zdůraznění vlivu Havlíčka apod.) a větších vsuvek, překrucujících původní význam (např. přehnané
zdůraznění moci jezuitů). Vsuvky autorka
přičítá Vančurovu ovlivnění Masarykovými náhledy na českou historii, ba dokonce
vyslovuje odvážnou hypotézu, že Vančura tak „s největší pravděpodobností“ činil
proto, aby Denisova vědecká autorita Masarykovi dodala ve sporu o smysl českých
dějin „potvrzující názor historika-vědce“.
(s. 87) Autorka k tomu dodala, že se Denis
ve sporu smysl českých dějin stal „jedním
z argumentů“ obou stran. Avšak bohužel
již neuvádí, snad z nedostatku pramenů,
nakolik o změnách v překladu věděl sám
Denis, jestli s nimi souhlasil, a kde v tomto
sporu sám sebe viděl. Neméně zajímavým
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oddílem je kapitola přibližující Denisovu
druhou historickou trilogii, tzv. německou
trilogii v letech 1789–1871. Škoda jen, že
pro porovnání obou textů nezbyl větší prostor, který by snad více odhalil naznačenou
antinomii (nebo snad typologii?) v Denisově pojetí národa (Denis zřejmě rozlišoval
německý národa jako národ-konstrukt 19.
století v protikladu k českému národu jako
k národu „tradičnímu“, historickému).
V souvislosti s popisem Denisova metodického přístupu v české a německé trilogii si dovolím na závěr drobný nesouhlas.
Autorka tvrdí, že Denis chtěl „vypravovat
příběh“, nikoliv „udivovat erudicí“ a tudíž
nepoužíval přílišný poznámkový aparát
(s. 88). Pokud mělo být toto vysvětlení použito jako vymezení vůči „pozitivistické“
historiografii, pak se autorka dopustila určitého nedorozumění. Poznámkový aparát
totiž neměl ve vědeckých pracích třeba právě žáků univerzitního semináře za časů Jaroslava Golla vyjadřovat nadutou chloubu
znalostmi, nýbrž byl výsledkem „správné“
argumentace podle pravidel, označených
jako vědecká, a tedy byl znakem vědeckosti
textu. Kromě toho by se knize dalo vytknout také nedostatečné postižení významu
E. Denise v rámci francouzské vědy a postrádám také analýzu ohlasu jeho prácí ve
Francii, v Německu, či jiných zemí Evropy
(Jihoslované, Rusko). Rád bych však, aby
tyto poslední věty byly pochopeny spíše jen
jako poukázání na dosud přivřené dveře
denisovského bádání. Bylo by totiž nešťastné, kdyby si tato podnětná knížka nenašla
svého kritického čtenáře
.	
Jiří Němec
Jan J a n á k – Zdeňka H l e d í k o v á – Jan D o b e š : Dějiny správy
v českých zemích (od počátků státu po
současnost)
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005,
568 s. (v nich 26 map) ISBN 80–7106–
709–1
Druhé vydání dosud jediné specializované učebnice státní správy přináší
oproti prvnímu rozšíření v časovém záběru,
a proto je nutné si jej recenzně všimnout.
Zatímco první vydání se věnovalo dějinám
správního vývoje do roku 1945 (Jan Ja-
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nák – Zdeňka Hledíková, Dějiny správy
v českých zemích do roku 1945. Praha
1989, 519 s.), je výklad nově doveden až
do současnosti.
Autoři v předmluvě říkají, že v žádném případě nechtěli měnit nebo zasahovat do koncepce správního vývoje, jak ji
představili v prvním vydání, a psát nové
Dějiny správy. Proto je text původních
23 kapitol ponechán téměř v původním
znění. Úpravy se omezují na několik formulačních změn, které vycházejí z recenzí
předchozího vydání (především Jaroslav
Pánek, FHB 14, 1990, s. 447–453). Ke zvýšení orientace na stránkách učebnice i lepší srozumitelnosti výkladu bylo pozměněno zvýrazňování pojmů v textu. To nebylo
v prvním vydání zcela jednotné, protože
se k tomuto účelu používalo tučné písmo
i kurzíva, ale užití nebylo pravidelné. Nové
vydání odstranilo tuto nejednotnost, když
tučně jsou zvýrazňovány výhradně správní
pojmy, zatímco kurzíva je ponechaná pro
původní (především latinské) názvy hodností a úřadů.
Další obohacení původního textu, jež
se předpokládá zcela automaticky, je doplnění nově vyšlé literatury, která se zabývá
speciálními problémy dějiny správy. Bibliografická příloha ke každé kapitole je vskutku v tomto smyslu doplněna, jenže některé
nové práce přinášejí natolik závažné závěry,
že přehodnocují výkladový text učebnice,
vzniklý před více než patnácti lety. Jsou
to namátkou studie Libora Jana (Vznik
zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000) nebo nově vzniklé práce o komorním soudu (Michal Dragoun
– Petr Maťa: Komorní soud za Vladislava
Jagelonského. SAP 47, 1997, s. 255–292;
Petr Kreuz: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského
trestního soudnictví doby předbělohorské
v letech 1526–1547. Praha 2000). Závěry
nejnovějšího bádání se ale ve výkladovém
textu nepromítají, pouze v bibliografické
příloze k jednotlivým kapitolám jsou některé studie stručně komentovány s upozorněním na jejich význam. Čtenář by měl
text druhého vydání tedy číst s vědomím,
že je nezbytně nutné neopomenout prostudovat bibliografickou přílohu a doplnit
své poznatky studiem nové literatury. Zdá
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se proto, že by přece jen bylo lepší, kdyby
autoři do původního textu zasáhli poněkud
více, i kdyby to byly jen zásahy formulační,
tak jak k nim vyzvala již zmíněná recenze
Jaroslava Pánka.
Období od roku 1945 do současnosti
je zpracováno zcela nově a autorem Janem
Dobešem rozděleno do dvou celků. Část
nazvaná „Poválečná léta a období komunistické diktatury“ (kapitoly 24–28) přináší
výklad o ústavním vývoji, státní správě a jejích orgánech, o soudní a finanční správě
a o organizaci bezpečnostních složek do
roku 1989. Druhá část nazvaná „Státní
správa po roce 1989“ zahrnuje nejnovější
ústavní a správní vývoj (kapitoly 29–33).
Je na místě ocenit, jak Jan Dobeš citlivě
doplnil původní autorský kolektiv a vyrovnal se s obtížným úkolem zachování výkladové homogenity. Zpracování nejnovějšího
období dějin správy navazuje na výklad
předcházejících částí a je s nimi zcela koherentní. Čtenář nemá pocit, že by v nových
pasážích četl nějakou „jinou“ knihu. Vzhledem k povaze doby se autor nemohl opírat
o obsáhlou kvalitní a zejména objektivní
literaturu k různým aspektům dějin správy. Je na místě vyzdvihnout věcné vedení
výkladu, jež přispívá k vysokému standardu
učebnice.
Změnami prošly i mapové přílohy,
které jsou vždy vítaným doplňkem výkladového textu a vedou ke komplexnější
představě o správních změnách nebo
o stavu správy v určitém období. Zatímco
první vydání přineslo celkem 17 map na
volných přílohách, druhé jich podle nečíslovaného seznamu nabízí 26, tentokrát ale
vevázaných do knihy (s. 498–535). Mohlo
by se zdát, že nám nová učebnice tedy
nabízí nových 9 mapových příloh, ale jejich
zvětšený počet je do značné míry způsoben rozdělením příloh prvního vydání na
samostatné mapy. Nesporným přínosem
je, že mapy jsou barevné, což usnadňuje
jejich přehlednost a tedy zlepšuje orientaci uživatele, když jednotlivé územní celky
může sledovat barevně odlišené. Ale kromě barevného pojetí jsou přílohy i jinak
koncipovány, takže kromě novinek zaznamenáme i menší ztráty.
Prvnímu vydání zcela odpovídají přílohy druhá (= mapa č. 2 prvního vydání), pátá
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a šestá (= č. 4), a dvacátá druhá (= č. 15),
jinak došlo k větším či menším změnám. Na
první mapové příloze (= č. 1) totiž chybí
územní vývoj Chebska, třetí a čtvrtá (= č.
3) přinášejí stav habsburského soustátí jen
v letech 1526 a 1867 a ne v letech 1742
a 1808, tak jak je tomu u prvního vydání.
Přílohy sedmá a osmá vznikly rozdělením
mapy prvního vydání (= č. 5), ale chybí
mapa evangelických sborů v letech 1781–
1787. Devátá příloha je nová a přináší mapu
církevních provincií v Čechách a na Moravě
v roce 1996. Další jsou zhruba stejné jako
původní mapy, ale přinášejí drobné ztráty
na úkor pražských měst. Desátá, jedenáctá
a dvanáctá vznikly rozdělením původní přílohy č. 6, ale pro pražská města (dvanáctá
příloha) je použita jiná mapa, jejímž podkladem je současný plán ulic, zatímco mapka
u první vydání zhruba rekonstruovala obrys
pražských měst. U třinácté a čtrnácté (= č.
7) chybí mapka hrdelních soudů v Praze,
u patnácté (= č. 8) vývoj Prahy a Pražského
hradu, a také u šestnácté a sedmnácté (=
č. 9) není otištěn územní vývoj Prahy od
konce 14. století do roku 1974.
Mapové přílohy prvního vydání č.
10–14 přetiskovaly originály dobových
nebo starších úředních map, jež jako zobrazení pramene mohou tvořit jistě zajímavý
doplněk, ale protože mnohdy rozměrově
velké mapy byly přeneseny na malý formát,
ukázaly se být málo funkční a v podstatě
nepřehledné, neboť v nich hranice i lokality byly příliš malé, než aby se s nimi
dalo rozumně pracovat. Zřejmě proto jsou
v novém vydání nahrazeny nově kreslenými
a díky použití barevného rozlišení daleko
přehlednějšími mapami, které instruktivně informují o správním vývoji v letech
1848–1918 (osmnáctá až dvacátá první
příloha). V době protektorátu zachycuje
nově kreslená dvacátá třetí příloha stav k 1.
listopadu 1942, zatímco první vydání nabízí
v dobových mapách (č. 16, 17) navíc stav
i k 21. září 1939.
Zcela nové jsou poslední tři přílohy
věnované období po roce 1945 a přinášejí
mapy správního členění na kraje a okresy
ČSR v letech 1949–1960, ČSSR v letech
1960–1990 a ČR v roce 2005.
Zbyněk Sviták
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Marcel G a u c h e t : Dějinný úděl. Hovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem
Pironem
Přeložila Pavla Doležalová. Brno, Centrum pro
studium demokracie a kultury 2006, 203 s.
ISBN 80–7325–072–1
Po Gauchetově knize Odkouzlení
světa přichází vítaný překlad další z jeho
prací, která významně usnadňuje porozumění náročnému a podnětnému myšlení
francouzského filosofujícího historika (či
historizujícího filosofa?). Formou rozhovoru v ní podává základní momenty svého
intelektuálního utváření ve vztahu k vývoji
francouzské poválečné společnosti a hlavní myšlenky publikovaných prací. Přestože
Marcel Gauchet patří ke kritikům (ovšem
zasvěceným) Michela Foucaulta, mají
oba též leccos společného: přinejmenším
schopnost zcela abstrahovat od převládající
formy myšlení a postavit problémy dějin
do překvapivé abstraktní perspektivy, založené na rozsáhlých znalostech několika
vědních oborů. Gauchetovo zařazení je
obtížné a jeho schopnost orientace v otázkách sahajících od hospodářských dějin
až po vztahy světových náboženství či
problémy proměny psychiatrie vzbuzuje
respekt. V odpovědích na otázky pojednává podnětně o proměně Evropy kolem
roku 1000 stejně jako o charakteristikách
judaismu, křesťanství a islámu, o noetických
možnostech, jež otevřelo lacanovské využití
Freudovy psychoanalýzy, nebo o problému
subjektu v dějinách. I když lze tuto knihu
dobře využít k uvedení do Gauchetova myšlenkového systému a lze ji jen doporučit
před vlastní četbou Odkouzlení světa, klade
i ona na čtenáře nemalé nároky – sevřené, hutné odpovědi jdou okamžitě k jádru
problému a nezdržují se rozsáhlým objasňováním okolností. Autor původem z chudé
venkovské rodiny s datem narození 1946
si nutně prošel formující zkušeností roku
1968 a netají se významem, jaký pro něj
měla, jeho intelektuální cestu však vyznačuje podstatně větší názorová konzistence než
např. u B.-H. Lévyho. Gauchetův rozchod
s levicí byl provázen důkladným promýšlením a kritikou (neo)marxismu. Jeho názory
na současnost (a na novější dějiny) a roli
intelektuálů v ní nejsou nijak optimistické,
nelze jim však upřít kritickou inspirativnost.
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Krom samotné skutečnosti, že tato kniha
byla přeložena do češtiny, je potěšitelná
i rychlost, s jakou překlad přichází po jejím
vydání ve Francii roku 2003.
Tomáš Borovský
Jiří F i d l e r : Slavkovská encyklopedie
Brno, Nakladatelství JOTA 2005, 280 s. ISBN
80–7217–381–2
V poslední době roste zájem o dějiny
napoleonské epochy a tento zájem u nás
pochopitelně ještě zesílil v době před 200.
výročím bitvy u Slavkova. V této době byla
vydána řada publikací, z nichž některé se
věnují osudům předních osobností tehdejší doby, mezi kterými vyčnívá postava
korsického „velkého malého muže“ (např.
nedávno vyšla v českém překladu v nakladatelství JOTA kniha Correlliho Barnetta
s názvem Bonaparte). Jiné mapují průběh
samotné bitvy nebo nejrůznější události
s ní spojené (vliv na civilní obyvatelstvo,
prešpurský mír, ohlasy bitvy atd.). K tomu
můžeme připočítat literaturu, která střetnutí
zasazuje do širších souvislostí roku 1805
nebo dokonce celého napoleonského období. Ovšem v záplavě nejrůznějších jmen,
názvů lokalit, jednotek a manévrů se může
běžný čtenář poměrně lehce ztratit. Zvláště, když ve většině knih není (a vzhledem
k rozsahu díla patrně ani nemůže být) věnována patřičná pozornost podrobnějším
a hlavně systematicky podaným informacím
k výše zmíněným jménům, názvům a označením. Zde se otvírá prostor pro publikaci,
která by formou abecedně řazených hesel
poskytla zájemci o problematiku „bitvy tří
císařů“ dostatek materiálu. Ambice zaplnit
tuto mezeru má právě Fidlerova Slavkovská
encyklopedie.
Knihu tvoří téměř 500 hesel sestavených v abecedním pořádku, která se věnují
několika odlišným kategoriím. Mezi ty nejpočetnější patří jména významných osob
spojených s bitvou u Slavkova. V první
skupině to jsou vojenští velitelé, kteří stáli
na francouzské nebo rakousko-ruské straně – od nejvyšších šarží (např. maršálové
Berthier, Lannes, Murat nebo generálové
Kutuzov a Liechtenstein) až po velitele divizí. Zde se čtenář dozví základní informa-
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ce o jejich životě, profesní kariéře a pozici
v době bitvy. Příjemným zjištěním bylo,
že se autorovi podařilo doplnit větší část
těchto medailonků také obrazovým materiálem. Druhou skupinu osobností tvoří evropští monarchové, kteří se zapojili nějakým
způsobem do války III. protifrancouzské
koalice (vedle hlavních protagonistů – Napoleona I., Františka I. a Alexandra I. zde
můžeme nalézt třeba i švédského krále
Gustava IV.). Další oblastí zájmu se staly
vojenské jednotky, které se zúčastnily slavkovského střetnutí. Fidler uvádí jejich výčet
od největších operačních těles až po úroveň
jednotlivých pluků. Zde se zabývá jednak
jejich stručnou historií, zařazením do vyšší operační jednotky, ale zejména úlohou
v průběhu 2. prosince 1805, spolu s početním stavem a rozsahem ztrát. Poslední
skupina hesel souvisí s geografií – velmi
stručně jsou jednak „představeny“ jednotlivé státy, které měly spojitost s válkou roku
1805, přičemž důraz je kladen na politické
aktivity a vojenský potenciál země. Přímo
s bitvou pak souvisejí geografické lokality,
které měly pro její průběh určitý význam
– ať už se jedná o jednotlivé vesnice nebo
klíčové body bojiště (Staré Vinohrady,
Santon, Žuráň – chybí ale samostatné heslo pro Pratecké návrší). Na doplnění jsou
krátce zmíněny události, které měly s bitvou
spojitost (např. prešpurský mír) a systém
nejvyšších hodností bojujících stran.
Poměrně značným handicapem Fidlerovy knihy je absence poznámkového
aparátu, ale zejména seznamu literatury
a případných pramenů, které autor využil.
Bez toho běžný čtenář, kterého určitá informace zaujme, nemá možnost nalézt další
podrobnosti a souvislosti v početné odborné literatuře k napoleonské problematice.
Překvapivá je též skutečnost, že přes řadu
grafik zobrazujících určitý okamžik slavkovského střetnutí se v celé publikaci nenalézá žádná mapa bojiště, která by pomohla
lepší orientaci např. v umístění jednotek.
Na závěr lze konstatovat, že se Slavkovská
encyklopedie (ovšem s ohledem na výše
uvedené výhrady) může stát pomocníkem
poskytujícím základní informace zejména
v případě osobností a vojenských jednotek
spojených se slavkovskou bitvou.
Martin Rája
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Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru
Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám
K vydání připravil Jiří Mitáček. Brno, Moravské zemské muzeum 2005, 153 s. ISBN
80–7028–259–2
Slavomír Brodesser patří mezi významné osobnosti současného Moravského
zemského muzea. Jeho výrazný podíl na formování a práci historického oddělení této
instituce i při přípravě celé řady zajímavých
výstav je zcela nezpochybnitelný. Není tedy
až tak překvapující, že Brodesserovo životní
jubileum se stalo záminkou ke vzniku sborníku, který redakčně připravil Jiří Mitáček.
Pomineme-li úvodní texty přibližující
osobu oslavence, obsahuje recenzovaná publikace patnáct studií značně různorodého
charakteru. Zastoupeny jsou články archeologické (Z. Galuška, P. Obšusta), jeden text
je věnován numizmatice (Mincovní nález
z obce Rakvice autorky D. Grossmannové),
dva příspěvky se zabývají přímo dějinami
Moravského zemského muzea (studie
Moravské muzeum v letech 1949–1963
autora J. Mikulky, Z. Vardan se pak zaměřil na vývoj oddělení nových dějin). Větší
část sborníku však tvoří historické studie
vskutku rozmanitého záběru: zatímco L.
Jan se zabýval působením a strukturou
templářského řádu v Čechách a na Moravě
(s. 23–29), J. Mitáček se pokusil objasnit
funkci pitanciáře v životě johanitských komend (s. 31–39), L. Vykoupil v příspěvku
Osudné Brno v životě Jiřího Stříbrného
(s. 117–126) neopustil své oblíbené téma.
Jevišovickou knihovnu Ludvíka Raduita
a Karla Ludvíka Raduita de Souches zajímavě přiblížil T. Knoz (s. 57–72), P. Balcárek zpracoval Pád Albrechta z Valdštejna
ve světle vatikánských pramenů (s. 49–56),
J. Setinský se zabýval vztahem městské samosprávy a městské spořitelny v Bučovicích
(s. 81–87). Texty zaměřenými na problémy
novodobé historie do sborníku dále přispěli Václav Štěpánek, Jana Bečková (Třebíč
a „Zonka“, s. 89–102), Jan Břečka nebo
Lubor Nedbal, který se pokusil přiblížit
rozporuplnou postavu štábního kapitána
Břetislava Chrastiny (s. 127–133).
Je tedy zřejmé, že sborník je mimořádně pestrý; snad každý čtenář nalezne
zajímavé téma, zřejmě však nebude mno-
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ho těch, kteří by knihu četli soustavně
nebo které by blíže oslovilo více studií.
Jednotícím aspektem tedy je pouze to, že
prakticky všechny příspěvky se týkají Moravy. I když více textů má spíše regionální
záběr, jsou povětšinou dobře a zajímavě
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zpracovány. K celkově kladnému vyznění
přispívá přehledná grafická úprava i řada
fotografií, které doprovázejí některé studie.
Za pozornost pak stojí i poměrně netradiční
kresebná výbava.
Karel Mlateček

L I T E R A T U R A

Středověk a raný novověk
Ján S t e i n h ü b e l : Nitrianské kniažatstvo: Počiatky stredovekého
Slovenska. Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od
sťahovania národov do začiatku 12. storočí
Bratislava, Veda, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied – Vydavatelstvo Rak,
2004, 576 s. ISBN 80–224–0812–3
Před nedávnem se díky nakladatelství Rak dostala na knižní pulty
obsáhlá a právem ceněná monografie D. Dvořákové „Rytier a jeho kráľ“, jejíž
autorka podala barvitý obrázek života společnosti pozdně středověkých
Uher. Ve stejné edici nyní vychází práce známého slovenského medievisty
J. Steinhübela, který se již delší dobu zaobírá jak nejstaršími dějinami
Uher, tak historií Velké Moravy. Monografie, kterou nyní předložil odborné
obci, pak má být syntézou jeho posavadního snažení a usiluje o odpověď
na otázku, zda jsou Slováci starým historickým národem a jestli lze hledat
spojnice mezi moderním Slovenskem a státními útvary, jež existovaly na
jeho území v minulosti.
Své vypravování začíná už v dávných dobách římského impéria
a sleduje historii různých germánských kmenů, které dnešním Slovenskem buď protáhly, nebo se na jeho území na delší dobu usadily. Zvláštní
pozornost pochopitelně věnuje Langobardům a Gepidům a vůbec období
6. století, neboť právě tehdy začali k Dunaji přicházet první Slované, jejichž druhou migrací a potýkání s Avary se J. Steinhübel rovněž zabývá.
Cenné jsou tu zejména jeho postřehy k členění avarského kaganátu ke
konci 8. století. Tehdy totiž sice Avaři z evropských dějin mizí a o moc
na území Panonnie se místo toho s místními slovanskými knížaty začínají
svářit Frankové, nicméně tvar, který vtiskli panonskému kraji, zanechal
v dějinách následujících staletí svou stopu. Již v této době ostatně autor
hledá počátky Nitranska. Tím se odchyluje od novější hypotézy D. Třeštíka
o dvou Moravách pod mojmírovskou vládou, přestože jinak ve své knize
poskytuje jeho představám značný prostor. J. Steinhübel se totiž domnívá,
že avarská moc přímo na nitranské území nezasahovala a že tamní území
bylo pod správou domácích knížat. Tvrdí rovněž, že představovalo svébytný celek, který si Moravané podrobili výbojem až ve 30. letech 9. století.
Argumentuje tu zejména rozborem slova „exulavit“, jež prameny spojují
s knížetem Pribinou, a soudí, že by takového výrazu středověcí analisté
nepoužili u muže, který by byl odsouzen svým pánem, ani u člověka, jenž
by prostě prchl před přicházejícím nepřítelem. Ačkoli je tu třeba ocenit
invenci, s níž autor přistupuje k řešení problému, obávám se, že zde poněkud přeceňuje důslednost středověkých letopisců v užití různých termínů.
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Jinak je ovšem třeba připustit, že tento argument není v knize jediný a že
celková představa, kterou autor před námi předestírá, nepostrádá svoji
logiku. Lze ji tedy přijmout jako jedno z možných řešení.
Nápadité jsou i mnohé „historickogeografické črty“, které vůbec
představují silnou stránku celé knihy a v mnoha ohledech obohacují
naše poznání. Dáno je to také tím, že se autor neopírá pouze o prameny
písemné, ale rovněž o kriticky recipované archeologické poznání. Poněkud
nedůvěřivý postoj bych si ovšem opět dovolil zaujmout k autorově práci
s legendami, zejména pokud vznikly až za situace, kdy mocensko politický
obraz oné oblasti doznal značných změn. Bývá totiž dáno povahou těchto
pramenů, že jejich autoři neusilují o faktograficky přesné vylíčení osudů
svých hrdinů, a nepátrají proto po skutečných okolnostech jejich života.
Tudíž např. na argumentaci o připojení Potisí ke Svatoplukově říši na
základě Života Metodějova (s. 132), nebo dokonce o mnoho pozdějšího
řeckého Života Klimentova bude třeba nahlížet s jistou skepsí. To ovšem nic
nemění na skutečnosti, že J. Steinhübel představuje osudy Velké Moravy
a také její pád dosti přesvědčivě.
I tím, jak chápe dění po roce 906, vybočuje J. Steinhübel z hlavního
proudu, neboť v mnohém nepřímo navazuje třeba na představy V. Chaloupeckého. Využívá totiž ve značné míře zpráv pozdních uherských kronik,
jež ovšem vychází z nedochovaných, nicméně právem předpokládaných
Gest Hungarorum. Ty vznikly – jak autor přesvědčivě dokládá v následující kapitole – na počátku vlády krále Kolomana I., tedy na sklonku 11.
století.1 Autor se totiž domnívá, že se Přemyslovci stali skutečnými dědici
Velké Moravy, a to díky příbuzenskému svazku s Mojmírovci. (Svatopluk
se měl oženit s Bořivojovou sestrou Svetožiznou.) Protože česká knížata
zároveň byla spojenci Maďarů, nemohlo pro ně prý představovat problém
stát se alespoň formálními vládci Moravy a Nitranska. Až to, že z obav ze
saské invaze roku 920 spojenectví rozvázala, mělo za následek ztrátu vlády
v Nitransku, neboť ještě téhož roku Maďaři na zradu zareagovali útokem
a vypudili české posádky ze země. Tolik Steinhübelův koncept, který ovšem
bude moci potvrdit, či vyvrátit až jinými prostředky získaný důkaz o přemyslovské přítomnosti. Snad by zde mohla pomoci archeologie. Ovšem
vzhledem k tomu, že se mělo jednat o pouhých 14 let, i proto, že se kulturní
prostředí moravských hradů, či pražského dvora příliš nelišilo, bude jej
velmi obtížné získat. Zároveň bude nutné znovu promyslet koncept „státu
středoevropského typu“ a zejména problém s jejich stukturální krizí, neboť
dvojí expanze a dvojí ústup Přemyslovců, aniž by po první porážce přišla
ke slovu nějaká systémová krize,2 by nezapadal do tradovaného konceptu.
Také by potom bylo třeba jinak a lépe vysvětlit postavení Přemyslovců
1
Maďarské bádání je rozpoznalo už počátkem 20. století, neshoduje se však na tom,
kdy přesně v 11. století tato Gesta jejich autor sestavil.
2
Naposledy tuto problematiku resumoval a naše poznání utřídil Ž e m l i č k a , J.:
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v tehdejších Čechách. Prostřednictvím předpokládané družiny maximálně
několika málo set bojovníků a bez ovládnutí území vlastních Čech by podle
převládajícího mínění Přemyslovci expandovat nemohli. Pro dobu Boleslava
I. se totiž předpokládá, že zcela vyhubil česká knížata a posléze zahájil expanzi v čele několikatisícového družinného vojska obrněných jezdců. Jak
by se s mnohem skromnějšími prostředky podařilo jeho předkům totéž?
A nebo si musíme klást nové otázky i ohledně „expanze Boleslava I.“? To
jsou tedy problémy, s nimiž se badatelé o raném středověku budou muset
vyrovnat,3 a J. Steinhübel je k tomu svým netradičně pojatým obrazem
dění po r. 906 nepřímo vyzval.
K otázkám vybízí i další kapitola, věnovaná osudům pověsti o Svatoplukovi. V ní se čtenář leccos dozví o problematice již zmiňovaných Gest
Hungarorum. Stejně tak ovšem dá autor nahlédnout do své historické dílny
a předvede nám, jak uvažuje nad tak zajímavým typem pramenů, jakým
je pověst. Musím ovšem podotknout, že právě v této kapitole bylo pro mě
nejobtížnější orientovat se v husté síti autorových vývodů. Pokud bych
však mohl něco vyzdvihnout, tak autorův cenný postřeh ohledně vzájemné
blízkosti pověstí o Svatoplukovi a o králi Šalamounovi. A také přehledné
seznámení s problematikou dávných Gest Hungarorum jistě ocení čtenář,
který se nemůže seznámit s bohatou maďarskou literaturou na toto téma.
Podobně bohaté na podrobnosti jsou i následující kapitoly, v nichž
se jedná o děje formujících se Uher v 10. a v 11. století. Hlavní důraz
Steinhübel přirozeně klade na osudy nitranského knížectví. Autor nás
tak ve svém výkladu provádí složitými peripetiemi bojů mezi jednotlivými maďarskými náčelníky a posléze i arpádovskými princi, často se však
v běhu líčení octneme v říši, v českých zemích, Polsku, či na Rusi. Pokud
jde o hlavní linii vypravování, zdá se, že jsou autorovi nejvýznamnějším
pramenem ztracená Gesta Hungarorum v podobě, v níž je zachytil až kronikář kompilace 14. věku. Výsledek autorových zkoumání představuje
zjištění, že si nitranské knížectví udrželo svou svébytnost až do počátku
12. století, přičemž ovšem vždy tvořilo pevnou součást uherského království. J. Steinhübel zde zejména upozorňuje na roli, jíž sehrál nástupnický
řád. Ten nitranským údělníkům umožňoval usednout na královský stolec
a předem tak podvazoval separatistické tendence vidinou získání královské
koruny. Autor se zde odvolává zejména na podobné postavení údělníků
moravských, kteří rovněž nikdy neusilovali o odtržení svých držav, neboť
alespoň ve skrytu duše mohli doufat ve vrchní vládu.
Na závěr se autor pokouší vymezit, kdo vlastně byli oni Nitrané. Pokud
jde o přítomnost jazykově slovanského obyvatelstva na dnešním slovenDas „Reich“ des böhmischen Boleslavs und die Krise an der Jahrtausendwende. Zur Charakteristik
der frühen Staaten in Mitteleuropa. Archeologické rozhledy 47, 1995, s. 267–278.
3
Klíčovým úkolem zde jistě bude zamyslet se nad výboji Svatoplukovými a nad strukturou moravské společnosti.
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ském a maďarském území, podařilo se slovenským medievistům vskutku
prokázat, že přežilo pád Velké Moravy. Podobně lze přitakat i tvrzení, že
tuto maďarsko-slovanskou dvojjedinost uherského království reflektovali
zahraniční kronikáři. Přesvědčivý je rovněž autorův důkaz, že Nitransko
tvořilo do určité míry svébytný celek, pevně oddělený od „užších“ Uher.
Pokud jde o existenci společného povědomí obyvatel Nitranska, které by
odpovídalo tomu polskému, či českému a vytvářelo tak z nich skutečné
Nitrany a navíc dokonce přímé předchůdce Slováků, musím ovšem bohužel
konstatovat, že mě autor nepřesvědčil.
Proč považuji takový důkaz za důležitý? Autor se v knize hlásí ke
knize R. Wenskuse, který před více než čtyřiceti lety jednak resumoval
starší bádání o raně středověkých kmenech, jednak převratným způsobem
změnil náš pohled na jejich fungování. Zejména upozornil, že základem
jejich existence bylo vědomí společného původu, které se nejvýrazněji tradovalo v rámci elity kmene. Když tato elita zanikla, znamenalo to mnohdy
i zánik samotného kmene. Není jistě třeba dodávat, že osudy konkrétních
jednotlivých raně středověkých kmenů byly mnohem pestřejší a barvitější, že se tyto „gentes“ mnohdy mohly i přes množství utržených porážek
ukázat jako výjimečně stabilní celky, zatímco jindy mohla mít jediná malá
prohra zcela fatální důsledky. Jinak se také utvářely osudy kmenů jako
„vojsk na pochodu“, jinak se formovaly osudy barbarů, kteří se už usadili
na území říše, kde si zakládali svá království. Tehdy se začal pozvolna
proměňovat obsah označení „Frank“ či „Gót“, nicméně vazba na společnou
tradici (a nyní už i království) nezmizela ani tehdy. Jako nutný předpoklad
navíc Wenskus určil, že se příslušníci kmene ke své tradici znají a vědomě
se k ní hlásí, že se tedy sami považují za přináležité k určitému „lidu“.
Bylo tomu tak i v případě předpokládaných Slováků raného středověku?
Že původem slovanské elity nebyly úplně vyhubeny, opět stojí mimo diskusi. Jiná věc však je, že tito velmoži sice jistě vnímali, že hovoří odlišným
jazykem než Maďaři, nicméně se identifikovali s uherským královstvím
a vládou arpádovského rodu. Netvořili svébytnou skupinu, fungující
v rámci určitého území a nenesli samostatnou tradici. Nebo přesněji: My
o ní nic nevíme. Historické prameny, pokud o slovanském obyvatelstvu
hovoří, odlišují je vlastně pouze jazykově. To ovšem znamená, že o raně
středověkém slovenském kmeni nejsme právi hovořit. Stejně tak nelze
budovat nějakou genetickou vazbu mezi dnešním moderním národem
Slováků a tehdejším slovanským obyvatelstvem Uher, neboť nešlo o srovnatelnou veličinu, tedy o národ. Tím ovšem nemá být řečeno, že by se
moderní národ nemohl hlásit k raně středověkým dějinám území, na němž
v moderní době vybudoval svůj stát. Hlásit se může kdokoli k čemukoli.
Pohybujeme-li se ovšem v rámci paradigmatu moderní historiografie
a v rámci Wenskusova konceptu, naše manévrovací pole to právem zužuje. Tím pádem by bylo třeba doložit nějak ono historické povědomí raně
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středověkých Nitranů a teprve tehdy by se dalo o některých autorových
představách uvažovat.4
Pokud jde o jazyk práce, lze jen potvrdit, že se autor dokáže formulovat
srozumitelně a věcně. I přesto však nelze přehlédnout, že se mu tím, že se
chce vyjádřit prakticky ke všemu, kniha rozpadá do nekonečné série epizod,
do sice plodných, ale v zásadě nijak navzájem provázaných odstavců. Kniha
tak přestává být srozumitelnou pro širší čtenářskou obec. Skutečně pracovat
s ní tedy může pouze specializovaný odborník, který ji navíc nebude číst,
ale studovat. A i jemu bude činit problémy vyzískat z tohoto díla nějaký
celistvý koncept. Vzhledem k tomu, že v podtitulu knihy autor užil slůvka
„rozprávanie“, nelze tento nedostatek přejít bez povšimnutí.
Epizodičnost sice Steinhübel nakonec překonává, ovšem až v okamžiku, kdy se jeho hlavním pramenem stávají Gesta Hungarorum. Nicméně
způsob práce s tímto pramenem rovněž nelze považovat za úplně neproblematický. Zatímco existence tohoto pramene opět stojí mimo diskusi, jeho
obsah do posledního písmene už tak nesporný není. Avšak právě takovou
věrnost svému prameni Steinhübel na mnoha místech prokazuje.5 Problém
zde přitom mnohdy nemusí představovat fakt, že celý text v předloze nebyl,
jako spíš skutečnost, že již poválečné bádání rozeznalo pod tím, co nazýváme narativním pramenem, literární dílo. To znamená, že bytí tehdejšího
světa můžeme vysvobodit ze zajetí literárních figur právě jenom literárním
rozborem. Jenže ten autor bohužel neprovádí.
Za problematické rovněž považuji, že ačkoli v knize hrají značný
význam „historicko geografické črty“, neodpovídá tomu rozsah mapové
přílohy. Ony čtyři mapky jsou navíc v knize zahrnuty do přílohy obrazové,
což čtenáři zbytečně stěžuje jejich dohledání.
Na vyslovené chyby jsem při četbě příliš často nenarazil, zde bych si
snad jen dovolil uvést, že Ladislav I. nemohl roku 1087 podporovat Rudolfa I. z Rheienfeldu, neboť ten padl už roku 1080 (s. 289). Stejně tak není
možné z intitulace „invictissimus dux“ vyvozovat, že byl někdo výtečným
bojovníkem, neboť jde o obvyklou listinnou formuli, pocházející už z antické
doby a převzatou např. ottonskými králi (s. 271). A nikdy také neexistoval
babenberský biskup, ono biskupství má sídlo v Bamberku (s. 298).
Shrnuje své postřehy ke knize, jsem nucen konstatovat, že se autorovi
v mnoha ohledech podařilo bádání obohatit o cenné podněty. Bohužel
však nedokázal množství nápadů přetavit do jediného proudu vyprávění,
čímž čtenáři výrazně znesnadnil přístup k výsledkům svých jinak často
originálních a inspirujících úvah. Navíc hodnotu svých nápadů poněkud
podvázal ne vždy úplně odpovídajícím způsobem práce s prameny literár4
Tady bych za nejproblematičtější označil ta místa, kde autor ztotožnění Slováků s Nitrany prostě postuluje. Viz s. 173, 305, 312.
5
Příkladem za všechny budiž historie odvážného potápěče Zothmunda, který prý potopil
císařské lodi před Bratislavou. Viz s. 270.
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ního charakteru. Jednotlivé Steinhübelovy myšlenky se tak jistě právem
stanou východiskem pro další bádání, kniha jako taková však asi bude
přijímaná s jistými rozpaky.	
David Kalhous
Jan K l á p š t ě : Proměna českých zemí ve středověku
Edice Česká historie sv. 15. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005, 624 s.
ISBN 80–7106–175–1
Proměna českých zemí ve středověku je titul natolik výmluvný, že
nepotřebuje žádný doplňující nebo zpřesňující komentář. Již od prvních
stránek však vyprávěné příběhy provází nevyslovená, leč trvale přítomná
otázka, jak vést dialog s minulostí a rozevírat vějíř poznání, přičemž autor
si byl dobře vědom, že prameny vypovídají vždy a výlučně o době, či spíše okamžiku svého vzniku (anebo naopak zániku) a jsou ze své podstaty
statické. Odtud pak Jan Klápště postoupil k jinému problému, totiž jak
nahlížet do světa středověku, k němuž nás sice poutá vědomí souvislostí
a dlouhého trvání, ovšem zároveň žijeme s jistotou nepřeklenutelné propasti času, nekonečné vzdálenosti jiné kultury a zcela odlišného myšlení.
Snad také proto Jan Klápště otevřeně přiznává, že archeologie sama
o sobě nedokáže vyprávět očekávané příběhy, ale při cestě za poznáním
středověké minulosti a „velké“ změny (tu však odmítá spoutat tradičně
přijímanými mezníky 1197 a 1306) může nabídnout zajímavá řešení
v nápaditém propojování pramenů písemných, hmotných nebo stavebně
historických.1 Obratem a bez zbytečných okolků pak čtenáři ukazuje, jaké
(dosud netušené nebo přehlížené) bohatství se skrývá například v ilustrované legendě o svaté Hedvice, kterou si v polovině 14. století objednal
břežský kníže Ludvík. Z obrazového cyklu si zvolil jediný výjev, totiž
svatbu piastovského knížete Jindřicha Bradatého a Hedviky z Andechsu,
aby ukázal, že vedle sebe existovaly jakési paralelní středověky. První svět
zastupovali bezvousí, prostovlasí a krátce střižení dvořané piastovského
vévody v obyčejných tunikách. Střídmé oděvy Slezanů se na první pohled
liší od družiny Hedviky Meranské, v níž nechyběly nápadně tvarované
klobouky (i s pery) nebo pěstěné vousy. Na tomto místě autor správně
upozornil, že oba světy nedělilo jen šest stovek kilometrů, ale také časový
odstup nejméně tří generací mezi svatebním veselím a objednávkou břežského vévody. Ani to ovšem nedokázalo převrstvit vzpomínky na setkání
dvou kultur, jako by kontrast mezi tunikami a peřím za kloboukem symbolizoval (i po letech) onu rozdílnost.2
1
Právě v tomto smyslu se autor vyjádřil již dříve: K l á p š t ě , J.: Dějepis a archeologie:
Příbuzenství jak se patří. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana
Třeštíka. Praha 2003, s. 96–109.
2
Obdobně viz K l á p š t ě , J.: Dvě miniatury o proměnách středověké střední Evropy.
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Obrazovou přílohu autor nepokládá za trpěnou (a již vůbec ne
samoúčelnou) dekoraci, nýbrž za přímou součást výkladu (a snad také
proto zlomyslný šotek zařídil, že byly vytištěny popisky a nikoliv příslušné
obrázky, takže první náklad skončil ve sběrně starého papíru), ale stejně
citlivým způsobem dokázal vyprávět příběh krajiny, která se mu stala
zdrojem poznání i vděčným námětem k zamyšlení. A opět zde nechybí
úvahy nad různým časem evropské transformace s neodbytnou otázkou,
jaké byly předpoklady těchto změn, když někdy stačilo jen málo, třeba pozvánka Viprechta Grojčského. S pražským dvorem a královstvím Vratislava
II. provázaný urozenec našel vzor pro přestavbu svého hradu v Čechách,
nicméně zcela jinou tradici citoval při kultivaci venkova, kam v prvních
letech 11. století nechal přivést kolonisty z Frank. Náš hlavní zpravodaj,
letopisec pegavského kláštera, dále upřesnil, že nová sídliště mohla přejímat
jména osadníků, což pokládal za novotu hodnou žertu.
Naprostá většina tehdy založených vesnic zanikla, ba dokonce zmizela
beze stopy, což vypovídá především o křehkosti této časné kolonizace. Pozornost si zaslouží i to, že se Viprecht z Grojče nechal inspirovat „různými
středověky“. V Čechách se mu zamlouvaly rotundy a kult svatého Václava,3
kolonizací se ale přemyslovským državám vzdálil o celé jedno století. I to
je jeden z rozměrů středověku…
První dvě kapitoly, které Jan Klápště vložil pod klenbu úvodního
Středověku blízkého i vzdáleného (s. 7–16), jsou vlastně manuálem, návodem
ke čtení následujících stránek, jejichž obsah se s nevšední jistotou a elegancí pohybuje mezi Proměnou moci mocných (s. 19–166), Křehkými jistotami
venkova (s. 169–292) a Dlouhou cestou do města (s. 295–392). Bezduché
rutině se vymyká i závěrečná Změna ve změně (s. 395–406), v níž autor
(a chtělo by se dodat jako obvykle) umístil mnohem víc, než jen několik
shrnujících a vše vysvětlujících frází.
Co dodat k jazyku a stylu? Řádek za řádkem, odstavec za odstavcem
se lze přesvědčit, že neobyčejně spletité a nejasné záležitosti mohou být
psány vysoce kultivovaným, přitom ale svěžím a srozumitelným jazykem,
jenž neskrblí vtipnými příměry. Přitažlivost zdánlivě tuctových příběhů
zvyšuje také forma vyprávění, která se někdy podobá filmové reportáži,
jindy poutavému cestopisu po krajině naší paměti. Z mnoha zdařilých míst
zde připomeňme alespoň cestu pražského biskupa Daniela po Čáslavsku na
podzim roku 1165 (s. 61–66), středověké (dnes jen těžko představitelné)
soužití s dýmem (s. 257–259),4 význam sekery pro venkovskou kolonizaci
In: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. K vydání připravili Martin
Nodl a Petr Sommer ve spolupráci s Evou Doležalovou. Praha 2004, s. 61–67.
3
Upozornil na to již S o m m e r , P.: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin
raně středověké duchovní kultury. Praha 2001, s. 151–152.
4
V této souvislosti autor právem vyzdvihuje objev, který do literatury uvedli A n d e r l e , J. – J e ž e k , M. – Z a v ř e l , J.: Průzkum selské usedlosti čp. 2 v Sakách na
Slánsku. Průzkumy památek 7, 2000, s. 43–67.
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(177–179), skvělé komentáře k propojení slova a obrazu v saském zrcadle,
kde se jednotlivá vyobrazení nesnaží o doslovný převod textu, ale dosti volně sledují jeho smysl, takže slovo a obraz s překvapivou věcností vypovídají
o stavu středověké skutečnosti, sice ne vždy takové, jaká byla, ale jaká dle
Eike z Repgowa být měla (205–207), nebo odkaz na zpola zapomenutý
náčrtek Ervína Černého, který Jan Klápště prohlásil za vzácnou položku
evropské medievistiky (265).5
Sympatickým rozměrem výkladu je osobní prožitek, jenž dodal úžasnou přesvědčivost místům, v nichž došlo k porovnání terénních reliktů
s výpovědí písemných pramenů. Autor se s jistotou pohyboval v krajině
Hroznaty Tepelského, Lva z Klobouk a Vítka z Prčic, pátral po správné
adrese vlivných urozenců 12. století, zamýšlel se nad předčasným koncem
plánovaně budované državy královského číšníka Zbraslava nebo jen studoval vztah osad oddělených (či spojovaných) potokem nebo třeba kopcem…
Jiným pomyslným svorníkem bohatě strukturovaného textu je poznání, že úvahy vždy nesou pečeť doby svého vzniku a stanoviska, která se
snažíme obhájit, se ocitají v závislosti na našem vlastním vztahu ke světu,
v němž žijeme. Nezbývá proto než souhlasit s Palackého výrokem, že
„vskutku neznáme ještě historika žádného, jehož duch zvláštní by ve spisu
jeho jako zrcadle nějakém se neodrážel“. Vhodným příkladem takovéto
dobově zaujaté aktualizace se autorovi staly názory, jež v devadesátých
letech minulého století chápaly nástup středověké pozemkové šlechty jako
„první privatizaci“ (s. 19).6
Jan Klápště si dobře uvědomoval, že výklad českých dějin prošel řadou proměn a že každá z nich více či méně zdůrazňovala význam 13. věku,
z něhož se tak stal problém věčného návratu, neboť právě ve středověké
kolonizaci byl spatřován počátek nelehkého soužití Čechů s Němci (s. 7).7
Na jiném místě autor příhodně konstatuje (s. 170), že si česká historická
věda již za Palackého časů osvojila dosti komplikované schéma, jímž se
snažila postihnout etnické i společensko-ekonomické souvislosti. V prvním
plánu rozlišovala kolonizaci důlní, městskou a vesnickou, ve druhém vnitřní
a vnější, přičemž vnitřní kolonizace měla vycházet z vnitřních zdrojů českých
zemí, vnější pak měla být nesena „německými“ kolonisty.
Ještě dnes živý a s pozoruhodnou urputností obhajovaný názor se
v jistém smyslu ocitl v názorovém vzduchoprázdnu. Přestože od počátku
(pochopitelně však s opačnými znaménky a se zmatečnou terminologií) opi5
K jeho přínosu a metodám viz dále Č e r n ý , E.: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny.
Brno 1992, zde především s. 34–37.
6
Na mysli měl zejména ta názorová stanoviska, která definoval Ž e m l i č k a , J.:
České 13. století: „privatizace“ státu. ČČH 101, 2003, s. 509–541.
7
Jaký význam byl tomuto problému v minulosti přikládán, naznačila L e ś ni e w s k a ,
D.: Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na Morawach
w świetle historiografii. Poznań – Marburg 2004.
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soval představy západních sousedů, německá historiografie tento koncept
opustila již před dobrým půlstoletím a začala dávat přednost neutrálnímu
„Ostsiedlung“.8 Snad by tedy konečně mohly dozrát i naše poměry a ve
stopách Jana Klápště bychom mohli uvažovat spíše o dlouhém a pomalém
rozšiřování a zlepšování zemědělské krajiny (s. 170–181).
Proměny českých zemí ve středověku se odvolávají na důkladnou
znalost regionálních souvislostí, nicméně dlouhodobým a podle mého
soudu skutečně zásadním přínosem práce je něco jiného, totiž způsob
uvažování, který vychází z nevšedně široké znalosti západoevropské
literatury, moderních metodologických postupů a citlivého přístupu k výpovědi dochovaných pramenů. Téměř s ostychem vyslovené, přece však
jednoznačné závěry musí být zdrcující pro každého, kdo ještě věří (o nic
jiného než o víru totiž nejde) v Durdíkem vymyšlenou typologii českých
hradů. Zapadnout by neměla ani četná upozornění na skandální přehmaty,
jež Tomáši Durdíkovi umožnily zvažovat časnou dataci hradu Volfštejna
na základě druhotně umístěného portálu (s. 125–126) nebo královské
počátky velkolepě rozvrženého Rýzmburka (s. 135–138).
Zatímco hrady přechodného typu (a jiné Durdíkovy objevy) se zvolna
ale jistě stávají mrtvým tématem na okraji zájmu historické obce,9 nesmírně
přínosné se jeví kapitoly, v nichž se Jan Klápště snažil vyrovnat s počátky
šlechty. Svou rozpravu zahajuje na Velké Moravě a s pomocí (stále inspirativní) van Gennepovy teorie přechodových rituálů10 rozlišil kategorii
skutečných válečníků a status bojovníků (s. 22–26). Jasným symbolem
moci a urozenosti byly meče typu ULFBERHT (s. 36–37), jejichž přítomnost v hrobové výbavě musela vyjadřovat neobyčejný význam zvěčnělého
majitele, k nimž patrně náležel i Kosmou zmiňovaný Beneda (s. 38).
V chronologickém toku autor příhodně upozornil na význam dvorců, které
propojil se změnami 11. století (s. 43–48), důkladně probral soukromou
držbu od Kosmou proslaveného Mstišova kostela v Bílině (s. 48–51) až po
nenápadná, leč nesmírně cenná svědectví o majetku urozených, románských
kostelících a sídlech velmožů v zázemí center (s. 52–60).
Navzdory úžasnému množství důkazů Jan Klápště nikdy nepodlehl
kouzlu přílišné generalizace a spokojil se s poznámkou, že archeologické
závěry jsou skromnější než bychom si přáli (s. 112). Vyslovme tedy vlastní
postřeh, že soukromé majetky byly starší a důležitější, než si je stávající
odborná produkce schopna či ochotna připustit.
8
O tento významný názorový posun se zasloužil zejména S c h l e s i n g e r , W.: Die
geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung. HZ 183, 1957, s. 517–542,
byť jeho „Ostbewegung“ záhy nahradilo přesnější „Ostsiedlung“.
9
Nemalé zásluhy si v tomto nevděčném sporu připsal Vladislav Razím, z jehož obsáhlé
bibliografie připomeňme alespoň R a z í m , V.: Nad počátky hradů české šlechty. AR 56,
2004, s. 176–214.
10
Dále viz van G e n n e p , A.: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha
1997.

223

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

Dosti sevřený obzor historického výzkumu (mimo jiné) souvisí s matnou terminologií, která znesnadňuje komunikaci nejen se světem, ale také
uvnitř naší medievistiky. Příkladem budiž autorem zmiňovaná klasifikace
tvrzí (s. 150–166), ovšem mnohem vážnější problém dle mého názoru
souvisí s jinde naprosto neznámou privatizací 13. století. Naštěstí zde bez
zdlouhavého vysvětlování můžeme přijmout myšlenku, kterou Jan Klápště
zformuloval takto: „…Z naší nejnovější literatury můžeme přidat pozoruhodný
výklad, jenž v problému českého 13. století zdůrazňuje význam „privatizace“
státu. Všechny jen letmo zmíněné úhly pohledu jsou zřetelně zakotveny v dobách,
které je zrodily. Nepřisuzujme jim ale brýle mámení, historický zájem je vždy
spojen s dobou, z níž vychází a s níž prostřednictvím svých výsledků komunikuje.
Mírně škodolibý pozorovatel už ale může odhadovat, kdy se po „privatizačním“
13. století objeví studie zdůrazňující zásadní význam právního rámce pro úspěch
změn ve 13. století. Důsledky specificky české transformace v devadesátých letech
by k tomu vybízely…“ (s. 396–397).
Nenápadně, nicméně naprosto jednoznačně se autor vzdálil názorovému systému, jenž do českého dějepisectví vstoupil již před léty (a stále
v něm bytuje) jako služebná organizace. Jan Klápště sice nepochybuje
o přesídlování, což se určitě neobešlo bez asistence panovníka a jeho úředníků (s. 175–176), ovšem výrobní specializace nesouvisela s charakterem
státu jako jediné velké knížecí vesnice (s. 296–315). Zcela unikátní je pak
autorův respekt k přírodnímu prostředí, v němž se odehrávala dlouhá
a pozvolná proměna českých zemí, přičemž počátky těchto změn je možno
datovat k roku 1100, kdy nedávno důležité areály ztratily smysl, upadly
v zapomenutí a venkovská sídliště začala ztrácet svou uzavřenost.11
Jan Klápště posuzuje změnu českých zemí nejen v kontextu trvalého
zlepšování země (s. 195), ale všímá si také proměn životního prostředí
a ekologických poměrů, jež se někdy blížily přírodní katastrofě.12 Venkov
mu byl prostorem, kde mohl sledovat počátky farní sítě, přejímání právního
systému a jeho adaptaci na domácí poměry, klást si otázku, kde se vzaly
naše Lhoty (s. 248–250), aby posléze dospěl k závěru, že český venkov
více než cokoliv jiného ovlivnila souhra rozličných inovací (267).
Výčet dílčích poznatků, které jsou vlastně nepřímou výzvou k dalšímu výzkumu nebo jen přesnějšímu výkladu, by přesahoval rozměr
recenzní rubriky. Sahá od kalendária v brevíři svatojiřského kláštera,
přes počátky Jindřichova Hradce až po románskou fázi (základ) kostela

11
Řadu zajímavých a inspirativních postřehů snesl již P e t r á č e k , T.: Fenomén
darovaných lidí v českých zemích 11.–12. století. K poznání hospodářských a sociálních dějin
českých zemí doby knížecí. Praha 2002. Možná i proto se jeho záslužné práci (až na výjimky)
nedostalo patřičného uznání.
12
Snad se zde ozývají smutné zkušenosti z let, kdy před bezmocnými zraky autora mizel
středověký Most. Dále viz K l á p š t ě , J.: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994.
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ve Starém Městě u Bruntálu. Také to povyšuje Proměny českých zemí
na mimořádné dílo.
Jan Klápště odmítá úvahy o jediném klíči středověké změny a namísto
toho se vydává na nelehkou pouť za celým řetězcem příčin a následků.
Uvažuje nad pomalým zlepšováním země a tento proces váže k europeizaci starého kontinentu. Respektuje, ale nepřeceňuje právní rámec a pro
odpovědi se (je-li to potřebné) dokáže ponořit hluboko do temných vod
časného středověku. Jak potom nelitovat, že se autor vyhnul proměnám
světa církevních institucí a přemyslovské dynastie? Menší rozpaky budí
rovněž úsporný styl, v němž se odehrává většina dialogů se čtenářem. Kolik
z nich asi pochopí, proč by Bartlettovy „race relations“ měly budit úžas,
když ona práce rozhodně nepatří k důvěrně známé výbavě univerzitních
seminářů (s. 401 a 521).13
Středověká proměna českých zemí přesahuje téma, jemuž se s trochou
chladné rutiny říká problematika 13. století. Je pomníkem krajině, dle autora
našeho nejcennějšího dědictví, a také proto klade (pro nás nezvyklý) důraz
na ekologicky směřovaný výzkum s vědomím, že o některých součástech
středověké kulturní krajiny víme příliš málo.
Co dodat závěrem? S puncem nezbytného zjednodušení Jan Klápště
chápe proměnu 13. věku jako kulturní posun, v němž se dlouhodobé domácí předpoklady setkaly se systémem inovací, který se již dříve rozvíjel
na západ a jih od českých hranic. Nejspíš právě proto nelze najít žádný
rozdíl v sociálním pozadí, takže kritickým dějepisectvím mytizované 13.
století není mezníkem, nýbrž křižovatkou. Samotná kniha je pak něčím,
čemu se říká „událost“.	
Martin Wihoda
František Š m a h e l : Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378
Praha, Nakladatelství Argo 2006, 398 s. ISBN 80–7203–765–X
Ten nepoměr prostě nelze přehlédnout. Na straně jedné poslední
Karlova cesta do Francie, která v prosinci roku 1377 svedla k jednomu stolu
tři nejmocnější muže tehdejší Evropy, totiž hostitele, francouzského krále
Karla V., a dva Lucemburky, tedy římského císaře Karla IV. a jeho syna,
římského krále Václava, a na straně druhé vcelku zanedbatelný výsledek
této schůzky, což samotného autora přimělo k poněkud suché poznámce,
že si snad ani znalci pozdního středověku nevybaví nějakou převratnou
událost oněch dní (s. 18). Císařův pobyt navíc, či spíše jeho záznam slovem
i obrazem v řadě Velkých kronik, nepatří v literatuře ke zcela neznámým.
Vždyť již od roku 1937 může zájemce nahlížet do velmi zdařilého překladu
Jakuba Pavla.14 A přece se v rukou čtenáře ocitla kniha, která je výjimečná.
13
Blíže viz B a r t l e t t , R.: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural
Change 950–1350. Penguin Books London 1993.
14
Dále viz Cesta císaře Karla IV. do Francie. Ze souvěké kroniky francouzské přeložil
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Zázrak? Nikoliv. Jen další důkaz, že návrat k pramenům nemusí připomínat
bezútěšné křižování důvěrně známých vod.
Elegantními tahy Šmahelova pera skicované Karlovo zimní putovaní
po severovýchodní Francii bylo vlastně návratem do míst, k nimž císaře
pojily mnohé a ne vždy radostné vzpomínky. Kniha samotná však nepokrytě
těží z unikátní kolekce miniatur, jimiž nejobratnější z iluminátorů vyzdobili
příslušné pasáže Velkých kronik. Nijak převratná relace se tak proměnila
v jakýsi most mezi minulostí a současností, po němž lze putovat třeba až
do konce roku 1377 a přes ramena někdejších „pánů Evropy“ nahlížet
do audienčních a hodovních síní, naslouchat šumu hovorů, unášet se
barevností, chutěmi a vůněmi hostin, obdivovat do posledních drobností
promyšlenou symboliku panovnické moci, rozjímat nad hodnotou darů
a pomíjivostí „věčných“ přátelství a spojenectví.
Ani to by však nestačilo, kdyby autor neměl jasnou představu o podobě svého spisu. Není divu. Vždyť první přípravné studie opustily jeho
pracovnu již před léty, přičemž společný název Studie o cestě Karla IV.
do Francie jitřil představivost medievistické obce od roku 2003.1 Nyní
můžeme posoudit výsledek, který na sebe vzal podobu čtyř stovek stran
bohatě strukturovaného výkladu. Nejobsáhlejší pasáže (s. 19–217) svírají
příslušnou relaci Velkých kronik Francie (s. 155–195), což samo o sobě
napovídá, že František Šmahel přiblížil nejprve to, co Karlovu prosincovému výjezdu předcházelo, aby pak dopověděl, co se stalo po závěrečných
pozdravech. Nezvykle široký prostor vyplnily tématicky barevné etudy,
sondy a exkurzy, v nichž došlo nejen na zhodnocení stávajících názorů
a pramenné základny, ale také na francouzskou představu o králi, který
je „císařem“ ve své zemi, dále byly probrány rituály panovnických vjezdů,
menu a program slavnostních banketů, hudební produkce, dary pro oba
Lucemburky a jejich doprovod, včetně poněkud kormoutlivé bilance výdajů
královské komory (s. 221–363). Závěrečné pasáže ocení spíše jen poučené publikum, možná vážní zájemci o středověk, neboť kromě citovaných
pramenů a literatury nabízí „pouze“ dva rodokmeny, seznam vyobrazení
a miniatur s přímým vztahem ke Karlově návštěvě a samozřejmě nezbytné
rejstříky (s. 364–398).
Jakub Pavel. S předmluvou Josefa Šusty. Praha 1937.
1
Dále viz Š m a h e l , F.: Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377–1378. I. Prolegomena: nové poznatky a otázky. ČČH 101, 2003, s. 781-817; T ý ž : Studie o cestě Karla
IV. do Francie 1377–1378. V. Darované knihy a drobné záhady kolem nich. In: Ad vitam et
honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám.
Brno 2003, s. 473-479; T ý ž : Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377–1378. III. Celkové
výdaje francouzské komory. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel
věnovaný profesoru Josefu Petráňovi. Praha 2004, s. 197–214; T ý ž : Studie o cestě Karla
IV. do Francie 1377–1378. IV. Slavnostní bankety v Palais de la Cité. AR 56, 2004, s. 92–138;
T ý ž : Studie o cestě Karla IV. do Francie 1377–1378. II. Nic než koně: jejich počty, druhy
a barvy. In: Inter laurum et olivam. Sborník prací k životnímu jubileu prof. dr. Marie Bláhové,
DrSc. Praha 2006, s. 665–673.
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Karlovu cestu do Paříže a zpět rámují dvě místa. Jednak braniborský hrad a císařovo sídlo Tangermünde, k němuž snad připojme ještě 11.
listopad jako datum odjezdu, a jednak také Praha a první dubnový týden
roku 1378. Historický obzor Velkých kronik sice příliš nepřesáhl hranice
francouzského království, nicméně od vánočních svátků, kdy se císař Karel
zastavil v Cambrai, až po 21. leden, kdy lucemburská družina opustila
Mouzon a vstoupila na říšskou půdu, věnovali královští písaři této návštěvě
takovou pozornost, že je možné sledovat Karlův itinerář nikoliv den po
dni, nýbrž hodinu po hodině. Autor však přesto ustoupil od pohodlného
a téměř se vnucujícího popisu veřejného dění. Na příslušném místě totiž
Velkým kronikám jednoduše předal slovo (s. 155–195).
František Šmahel se ovšem nevzdal vyprávění a již vůbec ne politických dějin. Ty k nám promlouvají zejména z úvodních kapitol, a přestože
by se mohlo zdát, že po Františku Kavkovi2 a Lence Bobkové3 nebude
o čem psát, opět se ukázalo, jak důležité je umění klást si nad pramenem
otázky. Značný díl prologu sledoval vztah Lucemburků k Francii a naopak,
s důrazem na Karlovu osobní zkušenost. Děj příběhu se tak posunul k roku
1322, kdy se Karel (Václav) vydal na první a dodejme nedobrovolnou cestu
do Francie. Pestře zalidněná historie nejrůznějších sňatkových a příbuzenských aliancí se po několika stránkách nenápadně mění v souběžný portrét
dvou hlavních hrdinů, českého krále a císaře Karla IV. a jeho synovce Karla
V. Moudrého, jehož vladaření ať již z titulu kralevice (dauphina) nebo
pomazaného (legitimního) správce francouzské koruny přímo vybízí ke
srovnání s lucemburskou správou českých i obecně říšských záležitostí.
Přirozeným srovnávacím polem se staly rovněž samotné rozhovory,
neboť oba státníci se setkali již v Metách o Vánocích roku 1356. Dauphin
Karel, jenž vlastně zastupoval krále Jana II., který padl do zajetí Černého
prince v bitvě u Poitiers, zastínil svým doprovodem a také výzdobou pronajatého sídla i hostitele, přestože ten se těšil ze zisku císařské koruny,
zatímco Francie se ve stejném čase potácela na hraně propasti. Podle jedné
relace šetrný Lucemburk dokonce vyjádřil jistou nelibost, nicméně o pouhých dvacet let později mohl obdivovat velkolepé renovační dílo a návrat
francouzské koruny mezi evropské velmoci (s. 53–69).
Zdálo by se, že právě sílící francouzský vliv donutil stárnoucího a dnou
sužovaného císaře k namáhavému výjezdu a jednání na francouzské půdě.
Do okolí Paříže však Karla přivedly i jiné důvody. Sám přiznal, že chtěl
spatřit svaté ostatky a v opatství svatého Maura hledat lék na svou pakostnici. Úpornou bolestí pronásledovaný císař si přesto neodpustil návštěvu
Sainte-Chapelle a po úzkém točitém schodišti se dokonce nechal vynést
2
K a v k a , F.: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355–1378). Země České koruny,
rodová, říšská a evropská politika. II. díl (1364–1378). Praha 1993, s. 207–222.
3
B o b k o v á , L.: Velké dějiny zemí Koruny české. IV.a 1310–1402. Praha – Litomyšl
2003, s. 439–451.
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do horní kaple, jen aby si mohl prohlédnout Velkou skříň a dvaadvacet
nejvzácnějších ostatků křesťanského světa (s. 106).
Jemné narážky a do hlavní dějové linie citlivě vsazené zmínky o neduzích a fyzickém strádání mocných dodaly vyprávění netušený rozměr.
Nákladné bankety a vznešenost veřejně provozovaných rituálů tu a tam
nenápadně ustoupily do pozadí, aby čtenář, ponechán sám sobě, mohl
rozjímat nad růzností (nejen) pozdního středověku. A opět se zde nabízí
srovnání, tentokrát s pojetím Martina Nejedlého, který se pohybuje ve
stejném čase i problémech,4 po němž si nelze nepoložit otázku, co sblížilo
dva věkem vzdálené autory natolik, že se překrývají jak způsobem uvažování, tak jazykem? Jsou to snad Velké kroniky nebo kouzlo francouzského
dějepisectví?
František Šmahel pronikl do francouzských poměrů s pomocí
Françoise Autrand, či spíše jejího životopisu Karla V.5 Poslední cesta Karla
IV. do Paříže je však dílem naprosto svébytným, které dokazuje mimořádnou zpozdilost konzervativního lpění na středověku obecném a českém.
S francouzskými tradicemi by ale mohl být spojován kultivovaný a velmi
čtivý styl výkladu, jenž se vymyká nudnému, v našich končinách ovšem
stále oblíbenému slovníku vědeckých prací.
Císařovo putování mezi Tangermünde, Paříží a Prahou se na Šmahelově pracovním stole změnilo v košatý příběh, v němž zbylo místo pro
Štěpána Marcela a tragickou revoltu sedláků, mír v Brétigni a následnou
obnovu královské státní správy, lucemburskou diplomacii na říšské půdě,
zisk císařské koruny a vůbec evropský rozměr vlády Karla IV. Za hranice
politických dějin mířily kapitoly, které vyplnila symbolika dvorských rituálů
v barvách i gestech, popis výbavy a výzdoby sídel mocných, rafinovaně
sestavený jídelní lístek nebo zasedací pořádek slavnostního banketu v Paláci
Cité. A právě barevné souvrství výkladu povýšilo Karlovu poslední cestu
do Francie na dílo, jež by mohlo být zajímavé nejen pro historiky, ale také
pro všechny spřízněné obory.
Možná, že takto by mohl znít závěr, k němuž připojme snad jen to, že
opravdu není kniha jako kniha (s. 13). Tato může být čtena po kapitolách
i soustavně, nicméně vždy bude odkládána s pocitem čehosi nevšedního.
Ostatně mimořádně sličná úprava knihy naznačuje, že stejný názor od
počátku převládal i v nakladatelství Argo.	
Martin Wihoda

4
Z mnoha vynikajících příspěvků zde připomeňme alespoň N e j e d l ý , M.: Fortuny
kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003.
5
A u t r a n d , F.: Charles V le Sage. Paris 1994.

228

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

Tomáš B o r o v s k ý : Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě
Brno, Matice moravská 2005, 298 s., ISBN 80–86488–22–5
Moravské bádání o dějinách klášterů má na svém kontě již pěknou
řádku prací, rozdílné kvality i provenience, většina z nich se ovšem omezovala
pouze na vylíčení dějin popisované instituce, ponechávaje zpravidla stranou
právní stránku existence klášterní fundace a především jejího pozemkového
zázemí. Je to zaviněno je zcela jistě i dobou vzniku většiny těchto prací, od
níž nás dělí v lepším případě několik desítek let. Problém zakladatelských
práv tak stále zůstával na okraji zájmu, přestože měl velmi výrazný vliv na
život kláštera a leckdy i na jeho zánik. Dnes klasické dílo o zakladatelských
právech, Vaněčkovy třídílné Základy právního postavení klášterů a klášterního
velkostatku ve starém českém státě, vyšlo sice již ve třicátých letech 20. století,
po určitém nezaslouženém opomíjení se však k němu nyní vracejí další
a další generace badatelů, věnujících se klášternímu životu ve středověku.
Otázce vztahu mezi klášterními domy a jeho zakladateli a panovnickou
mocí na Moravě se několik let věnoval brněnský historik Tomáš Borovský,
který výsledky bádání shrnul ve své disertační práci, vyšlé v poněkud přepracované podobě v loňském roce péčí Matice moravské. Nutno dodat, že
původním autorovým badatelským záměrem byl výzkum hospodářského
a ekonomického vývoje klášterního velkostatku na Moravě, jenže právě při
studiu této problematiky narážel na tolik nezodpovězených otázek, týkajících se právě ochrany klášterního majetku, že mu nezbylo nic jiného, než
si sám hledat odpověď. Cesta k takovým odpovědím však představovala
podstatné rozšíření původního zaměření, de facto jde o další téma, neboť
zkoumat zakladatelská práva bez znalosti hmotných poměrů jednotlivých
klášterních domů nelze.
V centru pozornosti Tomáše Borovského samozřejmě stály kláštery,
jejichž samotná existence byla založena na pozemkovém zázemí, totiž
benediktýnů, cisterciáků a premonstrátů, řády rytířské ponechal vzhledem
k jejich odlišnému správnímu systému stranou, konce sledovaného období
se navíc dožili pouze johanité. Výzkum tak soustředil do okruhu čtrnácti
velkých fundací těchto řádů, které díky svému pozemkovému zabezpečení
hrály největší roli v hospodářské politice panovníka či zakladatelského
rodu. V některých případech ovšem autorovi nezbylo než ilustrovat daný
problém i z prostředí klášterních domů jiných řádů a tak je okruh použitých
pramenů neobyčejně široký.
Celá kniha je rozdělena na pět velkých kapitol, pokrývajících dobu
od 11. do počátku 16. století. Základní chronologická linie je na několika
místech narušena, především tam, kde se autor dotýká širšího a důležitějšího
problému. Příkladem může být kapitola o klášterní berni, která sama o sobě
představuje vinou omezené pramenné základny velmi náročný badatelský
oříšek.
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Stěžejní část knihy je věnována sekularizaci klášterního majetku,
probíhající na Moravě poněkud odlišně než v Čechách, kde také na toto
téma vznikla řada prací. Tomáš Borovský vybral pro ilustraci tohoto fenoménu tři klášterní domy odlišného typu, polohy (zohledněna je i bonita
a rozsah orné půdy, samozřejmě za použití mladších pramenů) i založení,
na kterých demonstruje jednotlivé způsoby a postupy sekularizace klášterního zboží na Moravě. Těmito vybranými domy jsou premonstrátská
Louka a cisterciácký Žďár nad Sázavou a Vizovice. Že akt sekularizace
započal, stejně jako v Čechách, již dlouho před husitskou revolucí, je věcí
dávno známou. Pro moravské poměry je však naopak příznačné, že zdejším
zápisům císaře Zikmunda z let 1420–1437 stačilo v knize pouhých šest
stran. I když se autor oprávněně nespoléhal pouze na edičně zpracované
zápisné listy a nalezl, především v mladších pramenech, několik dosud
neznámých zástav, je disproporce mezi zápisy v Čechách a na Moravě
jasně patrná. Logickým vysvětlením tohoto vývoje je především počáteční
příklon moravské šlechty ke králi Zikmundovi, kterou si tak nemusel nijak
zavazovat. Pozdější rozchod šlechty s panovníkem by pak žádné zápisy
nevyřešily. Borovského bádání tímto zjištěním výrazně přispělo k dosavadní
interpretaci Zikmundovy ryze praktické zástavní politiky, aplikované na
zboží zeměpanských klášterů.
Na příkladu žďárského kláštera autor znovu názorně ukazuje, jak ošidné je spokojit se při výzkumu sekularizace jen s jedním pramenem, zpravidla
Sedláčkovými Zbytky register a jakou váhu mají prameny mladší. Vše je
nutné posuzovat se zřetelem k celkovému vývoji v dané době a zkoumat
každý případ zvlášť. Teprve pak lze dojít k překvapivému zjištění, že zásahy
držitelů zakladatelských práv mohly vést i k ekonomickému pozdvihnutí
kláštera (s. 170). U Vizovic ovšem došlo k pravému opaku.
Při výzkumu moravských poměrů se nelze obejít bez paralel s Čechami, kde byl sice vývoj klášterních majetků poněkud odlišný, ne však
v základní linii. To platí samozřejmě pouze o předhusitské době, po roce
1420 se klášterní dominia v Čechách z velké části rozpadla a příliš mnoho
podob s moravskými řeholními domy již nenajdeme. Je zcela nemyslitelné,
aby si jakýkoli český klášter mohl sám vybrat ochránce, jako učinili brněnští
augustiniáni v roce 1468 v případě svých majetků na jižní Moravě (s. 246,
pozn. 15). Naopak lze ovšem celou řadu prvků, o nichž na Moravě víme,
aplikovat, přirozeně s nezbytnou rezervou, na podobný fenomén v Čechách.
Jeden, podle recenzentova názoru snad nejvýznamnější, příklad za všechny.
Pro české poměry nepanuje příliš jasno v otázce konstituování královské
berně, vybírané ze zeměpanských klášterů a měst v předhusitské době již
zcela pravidelně. Tomáš Borovský nabízí na s. 122–127 logickou genezi
moravské zvláštní berně, pevně konstituované teprve za vlády Karla IV.
Do počátku vlády tohoto panovníka totiž můžeme položit i Čelakovským
vydaný soupis královské berně – předmět to závisti moravského historika
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vůči jeho českému kolegovi – řazený starším bádáním do počátku 15. století. Jen pro doplnění uveďme, že ve zde uvedené výši se královská berně
vybírala, alespoň u johanitů, již v roce 1376. Nelze samozřejmě pouze na
základě některých shodných vývojových prvků stanovit, že královská berně
se v Čechách konstituovala stejným způsobem jako na Moravě, Karlův
přístup k moravským klášterům byl odlišný od jeho klášterní politiky v Čechách, nicméně právě Tomáš Borovský prokázal ve svém starším článku,
že kontinuita zde existuje.1
Drobnou výhradu, či spíše dovětek, lze mít k autorovu tvrzení na
s. 120, že berní zatížení klášterů bylo určováno podle jejich nemovitého
majetku. V naprosté většině případů tomu tak jistě bylo, ne ovšem vždy.
Příkladem mohou posloužit opět johanité. Komenda v Českém Dubu s 38
vesnicemi a jedním městečkem odváděla do panovníkovy komory 55 kop
a 28 grošů berně, zatímco Manětín rovněž s městečkem, ale s pouze 28
vesnicemi, platil 117 kop a 20 grošů, což je více jak dvojnásobek. V soupisu
královské berně jsou sice uvedeny johanitské domy jako celek a nabízí se
tak námitka, že berni pro jednotlivé domy rozděloval řádový představený,
soudě však podle seznamu platících domů, tomu tak být vždy nemuselo.
Je bez jakýchkoli diskuzí, že moravský klášterní vývoj měl oproti
českému svá výrazná specifika. Za ty lze považovat především množství
šlechtických oprav nad drobnými majetky zeměpanských klášterů i možnosti jejich využívání. Většina českých komorních fundací obdržela svůj
majetek od panovníka a pokud jím byl feudál, tak ve starším období byl
i jeho dar realizován prostřednictvím zeměpanské listiny, čímž postoupil
na jinou úroveň. V mladším období (od 13. století) pak většinou bohatí
příslušníci šlechty zakládají vlastní řeholní domy, které nemají s královskou
komorou nic společného (např. Vyšší Brod). Pokud však šlechtic rozšířil
svým darem některé panovnické založení (např. rozsáhlý dar Bavora II.
ze Strakonic Zlaté Koruně), tak jeho potomci osudy tohoto majetku nijak
neovlivňovali a s největší pravděpodobností jim z něj řeholníci neodváděli
ani žádné požitky. Lze tak říci, že zakladatelské uvědomění moravské šlechty
bylo mnohem výraznější než šlechty české.
Tomáš Borovský na základě bohatého výběru pramenů dokázal, že
vývoj moravských klášterů odpovídal v základní linii spíše vývoji v Bavorsku či sousedních rakouských zemích. Je ovšem velmi pravděpodobné, že
nebýt drtivého dopadu let 1420–1436 na české fundace, vypadala by na
konci 15. století i situace v Čechách obdobně. Osudy přeživších klášterů
v 16. století tomu alespoň nasvědčují.
Nelze než zcela souhlasit s Borovského závěrem, kde dává za pravdu
základnímu rámci zakladatelských práv, jak je před sedmdesáti lety nastínil
Václav Vaněček. Je samozřejmé, že řada Vaněčkových tvrzení byla ovliv1
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něna stavem poznání vývoje českých zemí ve středověku v době vzniku
jeho práce, obecné teze o vztazích mezi kláštery a jejími zakladateli však
mají stále svou platnost.
Přestože je velmi podrobně a s maximálním využitím stávající literatury a dnes známých pramenů zpracována celá kniha, má podle recenzentova
názoru největší význam její závěrečná část, věnovaná pohusitskému vývoji,
rámcově sice dovedená k nástupu Habsburků, avšak s řadou dílčích přesahů
do mladší doby. Je to právě druhá polovina 15. století, která u nás, a tím je
myšlena jak Morava, tak Čechy, patří v oblasti vývoje klášterů k nejméně
poznaným, nemluvě již o stoletím následujícím, které se v tomto ohledu neslo díky zásahům Ferdinanda I. ve zcela jiných dimenzích. Velkou výhodou
moravské historiografie je pro tuto dobu rozsáhlejší výběr pramenů, o něž
se lze opřít, především knih půhonů i dochovaných klášterních archivů.
České klášterní domy, které měly to štěstí, že husitské války přežily, mají
své písemnosti zpravidla dochovány velmi torzovitě.
Je na místě ukončit tuto recenzi dvojím přáním. Jednak, aby se
podobné práce, kvalitou i rozsahem, dočkaly i české středověké kláštery
a za druhé, a to je snad ještě potřebnější, aby ve stejném duchu proběhl
výzkum i pro dobu mladší, která je sice velmi lukrativním badatelským
polem, navíc neustále bohatě oraným, pohříchu však jen v případě měst
a především šlechty.	
Miroslav Svoboda
Zdeněk V y b í r a l : Politická komunikace aristokratické společnosti
českých zemí na počátku novověku
České Budějovice, Historický ústav Jihočeské univerzity 2005, 390 s. ISBN
80–7040–699–2
Zdeněk Vybíral se již delší dobu věnuje dějinám 16. a 17. století
a tématu politické moci z nových hledisek historické antropologie. Po několika studiích, účasti na společné knize V. Bůžka – J. Hrdličky – P. Krále
– Z. Vybírala, Věk urozených. Šlechta v českých zemích raného novověku,
Praha – Litomyšl 2002, je to vlastně jeho první samostatná kniha. Téma
své knihy autor poprvé přiblížil ve studii Stavovství a dějiny politické moci
v českých zemích na prahu novověku. (Nové cesty ke starému tématu), ČČH
99, 2001, s. 726–751.
Recenzovaná kniha sestává ze čtyř základních kapitol a celkem pak
devíti částí, když po vlastním textu následuje seznam pramenů a literatury,
seznam obrazových příloh, seznam zkratek a zkrácených citací, anglické
resumé a rejstřík osobních jmen a zeměpisných názvů. Ve vlastním textu
knihy po úvodní metodologické kapitole Vybíral postupně probírá veřejnou rovinu a poté osobní rovinu politické komunikace (tj. politických
jednání) a končí kapitolou o rozkrývání politické komunikace a dalších
perspektivách bádání.
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V prvé kapitole nazvané Východiska a přístupy autor pojednává
jednak o problematice stavovství, dále o nových přístupech podle připsání nikoliv historické antropologie ale údajně kulturních dějin a časovém
a prostorovém vymezení své práce. Na počátku upozorňuje na význam
stavovství a jeho konfliktu s monarchismem, na sledování dějin českého
stavovského státu, povahu české reformace, vztahy jednotlivých stavovských obcí českého státu a konečně na podíl jedince na ovlivňování
dějin. Plynule přechází k hodnocení literatury zabývající se stavovstvím
a dějinami 15.–17. století od Františka Palackého až po nejnovější práce.
Dále informuje o postavení historické antropologie v rámci šířeji pojatých
kulturních dějin, jež se prosazují jako dějiny politické kultury. Opět v jejich
rámci dále vysvětluje termíny moc, komunikace a diskurs. Tak u charakteristiky moci vyzdvihuje možnost vytváření „z různých druhů sociálních
vztahů určité strategické situace“, komunikaci označuje za prostředek projevování či sdělování politického jednání a diskurs je vlastně „celý komplex
dobového vědění i způsobů poznávání a hodnocení reality“ (s. 18–19). Poté
přistupuje k mocenskému diskursu, jenž postihuje vztahy mezi vládcem
a politickým národem. Zabývá se účastníky diskursu, kterými v 16. a 17.
století byli především panovníci a aristokracie. Zkoumání mocenského
diskursu poté vymezuje po celou dobu rodícího se stavovství od doby
lucemburské až po Obnovené zřízení zemské a především na území českých zemí České koruny.
V druhé kapitole Veřejná rovina politické komunikace Vybíral již
aplikuje uvedená metodologická schémata na konkrétní českou problematiku a sice nejprve ve sféře veřejné moci. Podrobil rozsáhlé analýze
české královské korunovace z hlediska základní otázky, zda šlo o volební
či dědičnou monarchii, přičemž ho zajímá především tehdejší vnímání této
otázky z obou stran mocenského diskursu. V podstatě z téhož hlediska
analyzuje i jednotlivá jednání a potom podobu korunovačních kapitulací či
volebních reversů od Jana Lucemburského po Fridricha Falckého. Těmito
otázkami se ale zabýval již J. Kalousek, České státní právo, Praha 1892, s.
168–271. Prosazování monarchických a stavovských názorů na povahu
panovnické moci sleduje i v rámci symbolického rozboru jak vlastních
symbolů moci – korunovačních klenotů, tak korunovačních slavností, tj.
rituálů moci. Kromě jednání o volební kapitulace a korunovace se nároky
obou stran monarchické a stavovské střetávali v otevřených konfliktech.
Tyto konflikty autor rozdělil na konflikty o kontrolu politických institucí,
konflikty o víru a osobní konflikty. V rámci prvé skupiny konfliktů pojednal
o obou stavovských povstáních, politickém memorandu Jana z Pernštejna
z roku 1539 a aféře Ladislava Berky z Dubé v roce 1608, v druhé skupině
o náboženských požadavcích moravských stavů na svatojiřském sněmu
v Brně v roce 1550, zápase o Českou konfesi v roce 1575 a o prosazení
Majestátu v roce 1609 a konečně ve třetí skupině o aférách Jana Vchyn-
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ského v roce 1586, Jiřího staršího Popela z Lobkovic v roce 1593 a Karla
staršího ze Žerotína v letech 1599–1601.
Zatímco v kapitole o veřejné moci se Vybíral soustředil jakoby na
zlomové okamžiky vývoje – korunovace, korunovační kapitulace a jednotlivé politické konflikty, tak ve třetí kapitole Osobní rovina politické
komunikace se naopak věnoval zcela jiné problematice nástrojům komunikace – aristokratickým dvorům jako mocenským a komunikačním centrům
s jejich kancelářemi, sekretáři a písaři, prostředkům komunikace – poslům,
prostředníkům a zprostředkovatelům, formám komunikace – písemné
a ústní a charakterizaci komunikačních vztahů – mezi příbuznými, klienty
a přáteli. Tím se ovšem jen vyostřil dojem nepříliš soustavných sond do
problematiky veřejné a osobní roviny politické komunikace. Samozřejmě
se zde hned naskýtá otázka, proč obdobný rozbor komunikační praxe
neprovedl pro oblast veřejné moci, tedy mezi panovníkem, královskou
radou, jednotlivými dvorskými a zemskými úřady, stavovskými orgány jako
zemský soud a zemský sněm a jejich stavovskými účastníky apod. Nepříliš
vysvětlující je sdělení v poslední kapitole, že desideria této problematiky si
je autor vědom. Soustředění na formální stránku osobní roviny komunikace zejména v obsáhlých popisech činnosti a úkolů poslů v poznámkovém
aparátu je sice vyčerpávající ale až stereotypní a ubíjející (srov. s. 230 nn.,
239 nn.). Místo politických obsahů komunikace se dále věnoval formálním podobám komunikace mezi Jáchymem a Zachariášem z Hradce jako
příbuznými, Karlem starším z Žerotína a Václavem Budovcem jako přáteli
a na přikladu Zdeňka Lva z Rožmitálu načrtl jeho komunikační sít’ (jeho
adresáty). Obdobnou zejména zpravodajskou sít’ popsal v případě Karla
staršího z Žerotína. Zde lze doplnit, že vedle informačních sítí Rožmberků
a pánů z Hradce Vybíral mohl na s. 270 v pozn. 959 uvést i informační sít’
olomouckého biskupa Františka z Ditrichštejna.
V poslední čtvrté kapitole nazvané „Archeologie“ politické komunikace: další perspektivy bádání autor vytknul následené možnosti výzkumu.
Jako předmět budoucího bádání právě uvedl analýzu vzpomenutých úřadů
a orgánů veřejné moci. Nicméně se nijak nepřihlásil k těmto tématům jako
badatelským úkolům, vyjmenoval je jako pouhá desiderata. V souvislosti
s tím, že obě sondy do veřejné roviny politické komunikace a osobní roviny
politické komunikace jsou značně nesourodé, považoval bych právě přihlášení
se k těmto badatelským úkolům za přirozené dokončení recenzované knihy.
Takto bohužel vznikl další polotovar v naší historické odborné literatuře,
když panovníkovu dvoru, institucím, prostředkům, formám a charakterizaci
komunikačních vztahů v oblasti veřejné moci nebyla v knize věnována téměř
žádná pozornost. Autor se přitom zmiňuje i o dalších desidériích, ve skutečnosti ovšem dalších rozsáhlých tématech aplikace zvolené metody – oblasti
církevně správních orgánů, konzistoří a sboru defenzorů, oblasti politické
komunikace měst a jejich obyvatel zejména s českou komorou a apelačním
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soudem, oblasti způsobů šíření zpráv včetně problematiky novin a oblasti
formování veřejného mínění různými letáky, pamflety, kázáními apod. (s.
300–302). Tato posledně zmíněná čtyři témata samozřejmě s recenzovanou
knihou až tak nesouvisí. Ale rozbor komunikace politických úřadů, orgánů
a institucí jistě ano a stejně tak jako na druhé straně v osobní komunikaci
autorova rezignace na obsáhlejší náčrt či politický obsahový rozbor mocenských
přístupů (nikoliv formálních!) některých předních aristokratů (Rožmberků,
Smiřických, Lobkoviců, Karla staršího z Žerotína, Václava Budovce) k povaze
panovnické moci a politickému dialogu monarchismu či centralismu (dříve
absolutismu) a stavovství.
Z Vybíralových rozborů např. zaujme zjištění volebního nastolení
v podstatě dědičného krále Ladislava Pohrobka v roce 1452 (s. 50–51)
a rozbory stanovisek Matyášova právníka Richarda Streina ze Schwarzenau
(s. 57–59), Jáchyma Ondřeje Šlika a Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic
v roce 1617 (s. 60–61) a výklad o právu svobodné volby v roce 1619 (s.
63–64). Z podaného rozboru Šlikova spisku je zřetelné, že to nebylo jen
Šlikovo zastrašení, ale velmi slabé důvody jeho obhajoby volebního práva,
když přitom věděl o existenci Oñatovy španělsko-rakouské smlouvy. U výkladu svobodné volby, zřejmě tzv. Dedukce, Vybíral nezná jejího hlavního
autora, ač ho určil již R. Stanka, a sice jde o Johanna Baptistu Eysena, a též
výklad o Karlově konfirmaci Zlaté buly sicilské z roku 1348 je zde odlišný.
Značný prostor věnoval autor volbě Ferdinanda I. Habsburského. Zaujme
zachycení ius resistendi objevujícího se v požadavcích českých stavů na
Ferdinanda I. (s. 81) a ovšem jeho obecné přijetí a faktické nepřijetí v zcela
obecném potvrzení stavovských práv ve Ferdinandově volebním reversu
z roku 1526 (s. 85, 87). Jako Vybíralův přínos lze uvést uváděná „přijetí“
králů Maxmiliána I., Rudolfa II. a Matyáše II., jež v kontextu celé otázky
lze označit za doklady přinejmenším dualismu a stavovské monarchie
a z další strany za relikty české volební monarchie (až do roku 1619).
Na druhé straně od roku 1545 od prosazení nového volebního reversu s dědičným Ferdinandovým právem na českou korunu a od nového
zemského zřízení z roku 1549 Habsburkové neotřesitelně zastávali ideu
dědičné monarchie (s. 55, srov. V. V. Tomek a J. Janáček). Stejně tak
Vybíral podle Gindelyho přispěl v otázce volby Ferdinanda II. poukazem
na Thurnův pokus o oddálení volby na generální sněm a popisem jednání
o Ferdinandův volební revers s potvrzením stavovských svobod po vzoru
Matyášova reversu, jejž Vilém starší z Lobkovic přes odpor katolíků prosadil k zápisu do zemských desk (s. 94). Maně mně tu vyvstává otázka,
proč se čeští stavové nepokusili zpochybnit královskou propozici počítající
s přijetím následníka a nástupnické právo Matyášova bratrance Ferdinanda
II. poukazem na jeho původ z vedlejší linie a neplatnost adopce, když Ferdinanda II. přijal za adoptivního syna. O právu bratrance ani adoptivního
syna na český trůn Zlatá bula sicilská ani Karlova konfirmace nemluvily,
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naopak jasně mluvily jen o přímých potomcích v mužské a ženské linii
(event. neprovdaných dcerách). Zde lze poznamenat, že přesným zněním
Zlaté buly sicilské a Karlovy konfirmace se možná na škodu věci Vybíral
nezabýval. Z řady korunovací se odlišovala nejvíce korunovace Fridricha
Falckého jak jeho označováním za zvoleného krále, tak jeho nadřazeností
protestantské církvi, jíž obecně poprvé nesliboval poslušnost (s. 116–119).
V části věnované konfliktům mnohem větší pozornost soustředil na první
stavovské povstání oproti druhému povstání v letech 1618–1620. Zde
podaný rozbor České konfederace z roku 1619 lze označit za zcela nedostatečný, nic se zde nedovíme o jejich monarchomachických zdrojích ani
o rovnoprávosti pěti sdružených zemí a suverenitě tohoto českého státu,
autor se vůbec nezabýval ani jednou ze stavovských apologií (s. 150–153).
Také osobní konflikty tří dále uváděných aristokratů pouze naznačily
hranice panovníkova majestátu a autority v této době. V poslední kapitole
autor píše o konzervativní povaze stavovské politiky (s. 304), aniž by sem
zakomponoval inovace stavovské politiky po roce 1575 a 1600, tzn. důraz
na svobodu vyznání (a sjednocení pod egidou České konfese) a nové
prvky stavovské politiky – federalismus a ius resistendi, o nichž se přitom
sám zmiňuje na straně 305 a 309. U pronikání ius resistendi úplně pomíjí
nejnovější monarchomachické až republikánské kalvínské vlivy dobře
známé u Václava Budovce, Albrechta Jana Smiřického, Karla staršího ze
Žerotína, Bohuslava z Michalovic a jiných (vůbec nepřihlédl k poznatkům
J. Bahlckeho, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand, München
1994, zvl. s. 400, 424 nn., ač ho cituje).
Kromě nahoře uvedených nedostatků v samotné struktuře knihy lze
závěrem upozornit na několik sporných míst či přímo chyb autora.
Již v samotném vymezení tématu a skutečném záběru své knihy
Vybíral není úplně přesvědčivý. Na dvou místech v první kapitole píše,
že předkládanou knihou chce přispět ke zkoumání oblasti mocenských
vztahů jako „dějinám komunikace mezi politickými elitami této společnosti“
(s. 6) a k „rozboru některých charakteristických jevů a mechanismů v pozadí
politického vývoje“ (s. 32), ač o kousek dál se vyjadřuje, že svou knihou
chce přispět mnohem dál k „zevrubnějšímu vyložení“ otázky „o vyhlídkách
stavovství tváří v tvář monarchismu“ (s. 13), a stejnému tématu – stavovství je věnována právě první část první kapitoly. Pravdou je, že zejména
ve druhé kapitole se autor dotýká vztahů a konfliktů panovníka se stavy,
nicméně k řešení historické otázky zápasu stavovství s monarchismem či
centralismem přináší spíše jen drobty. Naopak druhá i třetí kapitola potvrzují, že vlastním jádrem Vybíralová zkoumání jsou klíčové okamžiky,
prostředky, formy a typy vztahů politické komunikace (či politického
dialogu), čemuž nakonec odpovídá i název práce. Shrnuto a podtrženo,
Vybíral dobře přiblížil a analyzoval formální části politické komunikace
panovníka s aristokracií ve veřejné i osobní rovině, ale k otázce dějinných
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programových změn a charakteru politické moci za jednotlivých panovníků
mnoho nepřispěl.
S tím souvisí některé nejasnosti ve výkladu a používání historických
termínů. Tak v knize se většinou mluví o monarchismu (od s. 5) a centralismu (od s. 6) a jeho zápasu se stavy, aniž by na jediném místě v celé knize
byly tyto pojmy vysvětleny. Tím spíše, že bez jediného slova vysvětlení se
Vybíral vzdal pojmu absolutismus a nahradil ho zmíněnými termíny. Lze
to snad pochopit jako důsledek současné diskuze o oprávněnosti pojmu
absolutismus, ale bez jakéhokoli vysvětlení je to vlastně nepochopitelné.
O absolutismu se autor zmiňuje až v souvislosti s Obnoveným zřízením
zemským v roce 1627 a následujícím vývojem (s. 28).
Zmatečný je celý výklad v první kapitole o přehledu dosavadního
bádání. V podstatě natřikrát hodnotí dosavadní „východiska a přístupy“
literatury, jednou při přehledu základní problematiky stavovství a předbělohorské doby (s. 5–8), potom přehlédne literaturu od Palackého přes
pozitivismus, nacionalismus, konfesijní dějepisectví, marxismus až po
postmodernismus (s. 8–13), a znovu od údajného strukturalismu přes
konfesijní dějepisectví, nacionalismus, pozitivismus, marxismus až po dějiny mentalit, historickou antropologii a nové kulturní dějiny (s. 13–18).
K změtení pojmů vydatně přispěl libovolnou aplikací strukturalismu bud’
na klasická díla politického dějepisectví (navíc z období marxistické historiografie u nás!), jako je jednoznačně např. Pánkova Stavovská opozice
a její zápas s Habsburky 1547–1577. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě, Praha 1982, a další Pánkovy studie o českém
sněmovnictví, nebo sem podnětně zařadil své vlastní (Vybíralovy) studie
z let 1997, 1998 a 1999. Ovšem o jaký zde jde strukturalismus, když není
aplikován na rozbor ekonomických ani sociálních oblastí a struktur, ale
jen zčásti struktur politických? Nanejvýš lze zde snad mluvit o jakémsi
ovlivnění strukturalismem v pracích typického politického dějepisectví.
Chybný je rovněž celý výklad o volbě Vladislava II. Jagellonského
na stranách 74–79. Vybíral totiž zaměnil požadavky české stavovské obce
na voleného krále z roku 1471 s požadavky českých katolických stavů na
svatováclavském sněmu v roce 1479. Tzn. jím analyzované „ Žádosti zemské“ z AČ IV, s. 444–451, č. 10 nepocházejí z roku 1471, ale z roku 1479.
Autora částečně omlouvá, že chybu způsobil sám vydavatel F. Palacký, který
na ni upozornil v AČ V, na s. 389 v poznámce. Ovšem tím celý Vybíralův
rozbor těchto požadavků na s. 76–77 samozřejmě neplatí. Současně se tím
vysvětluje, že jak autor konstatuje tamtéž „Je pozoruhodné, že Vladislavova
odpověď k výše uvedenému souboru požadavků vůbec nepřihlíží.“ Rovněž to
vysvětluje o kousek dále na s. 78 a tamtéž v pozn. 248 i fakt, že Zemské
žádosti se neobjevily mezi podmínkami předloženými králi Vladislavovi přímo v Polsku. Přitom požadavky stavů z roku 1471 jsou uvedeny
u M. Kapavíkové – L. Vaňka, Volba Vladislava Jagellonského českým králem.
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Edice pamětního zápisu v kutnohorské knize sentencí z roku 1471, Kutná
Hora 1972, s. 22–25, již Vybíral cituje. Edici tak v rukou vůbec neměl,
stejně jako přinejmenším z povrchního čtení ho usvědčují citovaná zmíněná
edice AČ IV a V a má kniha Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném
novověku, s. 84–85, 88 kde je podrobně celá záměna vysvětlena. Poznamenat také lze, že na svatovalentinském sněmu roku 1435 nevystoupila
se svými stavovskými požadavky nejen poprvé města, ale především nižší
šlechta (srov. s. 71).
Tiskových chyb je celkem málo, upozornit lze na nesprávnou dataci
druhého Matyášova reversu ze 3. června 1619, kdy byl Matyáš II. již po
smrti (s. 97) a místo „primus inter parens“ by mělo být „primus inter pares“
(s. 144).
Celkově prokázal Zdeněk Vybíral obstojnou znalost zahraniční a domácí literatury a dobrý přehled po vydaných a archívních pramenech k danému
tématu. Napsal bezesporu zajímavou práci o politické komunikaci panovníka
a stavů a vůbec o vztahu panovníka a stavovství. Nicméně práce je trochu
nesourodá a zůstane nedokončená, pokud nebude následovat zpracování
oblasti politické komunikace panovníka, dvorských, královských úřadů a stavovských úřadů. K širšímu tématu k zpracování zápasu panovníka a stavů
a charakteristiky vývoje a změn politické moci dělené mezi panovníkem
a stavy ovšem zásadní poznatky ani řešení nepřinesl.	
Jiří Jurok
Aleš S t e j s k a l : Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva (1550–1616). Model a jeho fungování
Sborník archivních prací 44, 2004, č. 2, s. 323–458
Že bude rozhodně užitečné zapamatovat si jméno Aleše Stejskala,
jsem si uvědomil, když jsem v říjnu 1991 v Ústí nad Labem naslouchal
jednomu z jeho patrně prvních veřejných vystoupení před odborným publikem. Stejskalova schopnost dobírat se podstaty věcí a zasazovat je do
širších souvislostí dokázala proměnit nepříliš atraktivní téma finančních
zpronevěr rožmberské byrokracie v poutavý popis fascinujícího soupeření
úřednických klanů o moc.1 Přes třicet studií i drobnějších článků, které
od té doby Stejskal publikoval v regionálních, celostátních i zahraničních
historických periodikách a sbornících ukazuje, že ekonomika a správní
aparát rožmberského dominia zůstaly trvalým předmětem jeho zájmu.2

1
S t e j s k a l , Aleš: Finanční zpronevěry a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci
vrchnostenské byrokoracie v Čechách na přelomu 16. a 17. století. In: Život na šlechtickém sídle
v XVI.–XVII. století (Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica I, 1992, Studia
historica I). Ústí nad Labem 1992, s. 82–94.
2
Jejich výběrová bibliografie je přístupná na internetové adrese http://www.ckrumlov.
cz/uk/autori/i_as.htm.
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Recenzovaná studie vznikla původně jako jedna z kapitol Stejskalovy
disertační práce o genezi a emancipaci vrchnostenské byrokracie na švamberském a rožmberském dominiu v rozmezí od konce poručnické správy
Jeronýma Šlika z Holíče a Oldřicha Holického ze Šternberka přes vládu
Viléma a Petra Voka, za něhož došlo k postupnému zmenšování územního rozsahu državy, vrcholícím v roce 1601 prodejem českokrumlovského
panství Rudolfovi II., až do doby, kdy se dědictví po Petru Vokovi ujali
Jan Jiří a Petr ze Švamberka. Za bližší povšimnutí stojí tato práce z několika důvodů. Prvním je její pramenná základna. Výchozí pracovní materiál
studie přestavuje 429 biogramů vyšších (hejtmani a purkrabí) i nižších
(písaři) panských úředníků,3 obsahující nejen jména z hromadných soupisů
(Březanovo v opise dochované pojednání o rožmberském služebnictvu
a soupisy vrchnostenských dlužníků z řad byrokratů) ale i další jména
a doplňky z úřednické korespondence, roztroušené ve více než osmi stech
fasciklech a kartonech 27 fondů a sbírek osmi archivů. Tato pracná akvizice,
trvající více než deset let, by, jak sám Stejskal přiznává, nebyla možná bez
pochopení a podpory jeho kolegů z řad jihočeských archivářů.4
Sestavené biogramy by už samy o sobě nepochybně mohly být
předmětem publikačního výstupu;5 z archiválií vypreparovaný soubor
životopisných a profesních dat 429 úředníků se ale stal „pouhým“ východiskem pro pozoruhodnou prosopografickou analýzu, provedenou jako
přípravná práce pro biografii Jakuba Krčína z Jelčan. Formulování otázek
a konstrukce metodických nástrojů pro jejich průzkum dokládá autorovu
znalost problematiky současného bádání o byrokracii a formálních organizacích i možností a mezí prosopografické metody (jejichž stručný nástin
podal v úvodu studie na s. 323–330) a představují další důvody, proč se
Stejskalovou studií zabývat. Je založena na rozboru kombinatorních variací několika základních kariérních charakteristik feudálních byrokratů na
rozsáhlejším dominiu, jež několikrát změnilo svého majitele – jejich stavovské příslušnosti; počtu vrchností, kterým sloužili; délky, počtu a způsobu
střídání funkcí, jež vykonávali; příbuzenských vazeb k dalším úředníkům
3
Za úředníka je považován každý vrchnostenský služebník, „který měl jakkoliv dloubou
dobu na starosti vedení vrchnostenského podniku (jeho části) či úřadu kdekoliv na dominiu, měl
relativní samostatnost při jeho řízení a především pololetně musel vykazovat účetní agendu nebo se
podílet na jejím schvalování“ – S t e j s k a l , A.: Finanční zpronevěry…, s. 333.
4
Shromážděné biogramy mimo jiné potvrdily věrohodnost Březanova „Soupisu služebníků“; ale odhalily také jeho vážnou slabinu: z dnes známého rožmberského úřednictva je
v něm obsažena pouze polovina osob, z větší části vyšších úředníků, kteří po nějakou dobu
pobývali ve velmožské rezidenci.
5
Podobně jako např. práce J o r d á n k o v á , Hana – S u l i t k o v á , Ludmila:
Brněnská městská kancelář v předbělohorském období. (Prosopografická a diplomatická studie).
SAP 42, 1995, s. 291–510; S p á č i l , Vladimír: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku
1786. Olomouc 2001. Další práce uvádí Š i m ů n e k , Robert: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472. Praha 2005, s. 507–513,
který také sestavil personální přehled rožmberských úředníků z uvedeného časového období
(s. 514–547).
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v rámci dominia a počtu panství, na nichž probíhala jejich služba. Zvlášť
vyčleněnou a sledovanou kategorií je výkon služby v rezidenčním sídle. Na
některá další kritéria (úroveň vzdělání, majetkové poměry úředníků před
a po službě, strategie výběru manželek) musel autor rezignovat, protože
nebyly k dispozici adekvátní údaje pro celý zkoumaný vzorek.
Z rozsáhlého a vyčerpávajícího komentáře k výsledkům provedené
analýzy, doprovázeného 55 tabulkami a 15 grafy, zde lze parafrázovat pouze
to nejzákladnější. Prvním sledovaným okruhem problémů bylo případné
fungování vrchnostenského úřadu jako prostředku sociální a stavovské
mobility (s. 334–353). Necelých šedesát procent úředníků pocházelo většinou z městského a méně již z vesnického prostředí, sedm procent tvořili
erbovníci a třetinu rytíři. Téměř všichni se narodili v Českém království.
Početní nárůst měšťanů v úřadech spadá do doby let 1561–1590, jež se kryje
s působením Jakuba Krčína z Jelčan jako krumlovského purkrabí a regenta
celého dominia (a tedy budováním nových vrchnostenských podniků); kromě toho byl však také vyvolán rychlejším střídáním úředníků ve funkcích.
Současně v tomto období roste mezi rožmberskou byrokracií i počet rytířů;
urozené byrokraty pak citelněji než měšťany postihl prodej některých panství v prvních letech vladařství Petra Voka. Funkce rožmberského úředníka
nebyla až tak častým nástrojem změny stavovské příslušnosti, jak by se na
první pohled mohlo zdát: z 310 měšťanů a erbovníků si polepšilo jen 39
osob. Jejich povýšení nebylo odměnou za věrnou a dlouholetou službu,
neznamenalo automatický nárok na stabilní setrvání ve vyšších patrech
úřednické hierarchie (i po povýšení zůstalo 11 osob trvale písaři a dalších
14 střídalo vyšší a nižší funkce) ani na zařazení mezi členy dvora. Po celé
sledované období se percentuální zastoupení „povýšených“ mezi ostatním
úřednictvem pohybovalo mezi jednou desetinou až jednou pětinou. Snahy
o nobilitaci vyrůstaly z ryze osobních pohnutek a nebyly neseny přímočarou
touhou po kariéře. Nobilitace a udělení predikátu není ani spolehlivým
měřítkem „úspěšnosti“ byrokrata a spíše než to byly výsledkem iniciativy
velmože nebo spřízněné úřednické lobby.
Vrchnostenský úředník nebo klient? – to je druhá otázka, kterou si
Stejskal položil (s. 353–365). Dospívá k zcela jednoznačnému závěru, že
klientské vazby spíše než na úrovni velmož – úředník existovaly daleko
častěji uvnitř byrokratických klanů. Mnoho úředníků zastávalo svou funkci
pouze krátce (někdy ne ani jeden rok) a s majitelem dominia se nikdy neviděli, u jedné čtvrtiny úředníků lze zase vysledovat ryze „zaměstnanecké“
rysy (sloužili 15–20 let a byli ochotni podstupovat častou změnu funkcí
a místa). Obojí je podle Stejskala v rozporu s hlavními znaky klientelismu,
za něž považuje „osobní známost účastníků vztahu“ a trvalost „ujednaných
podmínek kontraktu“ (s. 360 a 361).
Další téma se zabývá vztahy mezi „písaři“, „úředníky“ a „dvořany“ jako
svébytnými skupinami vrchnostenských úředníků (s. 365–392). Pokud jde
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o dvořany, zkoumaný vzorek se ze 429 úředníků zmenšil na jedenatřicet
osob, které působily také u dvora. Ve většině případů ke změnám společenského statusu došlo v době vlády jedné vrchnosti a měly buď průběžný
charakter (vyšší úředník – dvořan a naopak) nebo se z dvořanů stávali
úředníci, kteří pak ve službě setrvávali ještě déle než byl celovzorkový
průměr a stejně často střídali svá působiště. Z toho vyplývá, že proměna
dvořana v úředníka neměla provizorní charakter a byla výsledkem individuálních rozhodnutí jednotlivců. Nízký počet osob, přestupující společenskou hranici mezi dvořany a vyššími úředníky, signalizuje u obou skupin
tendence k postupné uzavřenosti. Časové rozfázování přestupů ukazuje,
že striktnější vymezení skupiny dvořanů se prosadilo od šedesátých let –
ještě v desetiletí 1550–1559 tvořili „migranti“ plnou čtvrtinu počtu všech
úředníků, v následujících desetiletích to bylo již jen mezi 5 – 10 procenty.
Určitá vyhraněnost existovala i mezi písaři a vyššími úředníky. Měšťanům a vesničanům zůstávaly vyhrazeny hlavně funkce písařů (pokud ji
zastával příslušník rytířského stavu, šlo o kumulovaný výkon písařských
i hejtmanských povinností na malých panstvích), ale relativně snadno
pronikali i mezi vyšší úředníky (celkem jedna čtvrtina). Hranice mezi
oběma skupinami ale nebyla zcela uzavřená a její propustnost zůstávala
konstantní – percentuální zastoupení těch, kteří jí překročili (celkem 58
osob s přibližně polovičním zastoupením neurozených a rytířů) zůstávalo po
celé období vyrovnané (okolo 20 procent). Obdobně jako u dvořanů mělo
v této skupině „migrantů“ nejvíce změn průběžný charakter (z vyšší funkce
na nižší a naopak, celkem 63 procent) a v zásadě tak nebyla ani vyloučena
výměna hejtmanské pozice za písařskou. „Migranti“ byli v dlouhodobější
časové perspektivě vystaveni největším změnám: s přibývajícími desetiletími
vzrůstal počet panství, na kterých sloužili, a o více než dvojnásobek také
průměrná doba jejich celkové služby. Co se ale zkracovalo, jak u nich tak
i u stálých úředníků a písařů, byla průměrná doba, strávená v jedné funkci.
Cirkulaci byrokratů po jednotlivých panstvích deformovala gravitační
síla vladařské rezidence. Zkušenost se službou v ní měla téměř polovina
(44 %) všech úředníků zkoumaného vzorku (konkrétně šlo o 53 % trvale
vyšších úředníků, 35 % trvale nižších úředníků a 58 % „migrantů“). Vyšších
úředníků přitom postupně ubývalo a od posledního desetiletí 16. století nad
nimi převažovali písaři. Tato zjištění Stejskal interpretuje jako cílevědomé
úsilí rozhodujících míst vrchnostenské správy o určitou sociální výchovu
svého urozeného i neurozeného personálu prostřednictvím „studijních
pobytů“ v blízkosti dvora.
6

6
Měl by se při tom ale podle mého názoru vyhnout slovu „rotacismus“, jímž charakterizuje princip cíleně a důsledně prováděných obměn osob v úředních funkcích a který se
jinak užívá ve zcela jiném významu (termíny „rotacismus“ a „rotacismus bohemicus“ označuje
fonetika vadnou výslovnost souhlásek „r“ a „ř“).
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Čtyři základní typy úřednických kariér – jedna funkce, vykonávaná
v jednom panství, jedna funkce na různých panstvích, více funkcí v jednom
panství a různé funkce na různých místech – a charakteristické znaky jejich
nositelů jsou náplní čtvrté a páté podkapitoly (s. 392–427). Nejrozšířenější
byl první typ. Více než polovina úředníků (53 %) setrvala pouze v jediném
služebním poměru, a to většinou po nepříliš dlouhou dobu. Zcela zanedbatelný byl počet těch, kteří v jedné funkci vystřídali několik panství (pouhých
20 osob). Více funkcemi na jediném panství prošla necelá pětina úředníků,
z nichž nejčastěji měnili náplň práce písaři a o něco menší počet případů se
týkal průběžných změn (vyšší úředník – písař a naopak). Největší nároky
kladl na zainteresované poslední typ, přesto jej byl ochoten postoupit druhý
největší počet úředníků (téměř 24 %). Menší polovina z nich zůstávala
trvale písaři, zbytek tvořili vyšší úředníci nebo osoby, průběžně střídající
oba druhy úřadů. V žádném ze čtyř typů kariér nelze vysledovat převahu
žádné stavovské vrstvy. Měšťané i rytíři v přibližně vyrovnaném poměru
buď opouštěli úřednickou funkci jak jen to bylo možné anebo sloužili až
do roztrhání těla.
Správa jihočeského dominia v druhé polovině 16. a na počátku 17.
století tak spočívala na dvou pilířích: „jednorázovém“ úředníkovi, více či
méně odevzdaně naplňujícím několikaletou povinnost služby vrchnosti,
a „délesloužícím“, geograficky i funkčně mobilním byrokratovi s aktivní
strategií své kariéry, přičemž počet těch druhých od konce 16. století vzrůstal. Méně než pět let sloužilo 240 osob (služební poměr dvou třetin z nich
byl ale kratší než dva roky) a devět desetin z nich nezastávalo více než dvě
funkce. Necelých pět desítek osob spojilo s úřednickou židlí prakticky celý
svůj profesní život a vydrželo ve vrchnostenských službách přes dvacet
let. V průměru každá z nich vystřídala pět úřadů, ale sedm z nich i více
než devět. Jen třetina z nich byli měšťané a žádný z nich trvale nezastával
pouze vyšší funkci.
Na základě vysledovaných poznatků Stejskal domýšlí a naznačuje
některé možné vedlejší důsledky vlivu systému správního aparátu na
jihočeský region: „rozklížení“ stavovské hierarchie po masivním přílivu
neurozených úředníků za éry Viléma z Rožmberka a Jakuba Krčína
z Jelčan; „rozleptávání“ původních vesnických struktur prostřednictvím
častějšího střídání úředníků; nebo neutěšenou budoucnost části nižší
šlechty, které s sebou od konce 16. století přinášela rozvíjející se byrokratizace vrchnostenské správy (bezperspektivnost hejtmanského úřadu
s níž kontrastovala větší možnost prostorové i společenské mobility neurozených písařů). S mírnými rozpaky jsem četl jen jeho úvahy o uplatnění krátkodobě působících neurozených úředníků po jejich odchodu
z funkce (s. 420–422). Domnívám se – i když by to samozřejmě mělo být
otázkou samostatného rozboru, dovolí-li to dostatek pramenů – že osoby,
nastupující službu u vrchnosti s vědomím, že ji nejpozději do několika
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let opustí, nepřetrhaly své vazby k „domácímu“ prostředí a po návratu se
s ním zase bez větších potíží identifikovaly;7 a také případný vliv akulturačního potencionálu, jakkoliv o něm nelze pochybovat, metamorfovala
individualita jednotlivých osobností zcela jistě i do jiných podob než jen
do touhy po viditelné funkci v municipiální samosprávě.
Omezené výpovědní schopnosti dochované pramenné základny
v kombinaci se subtilností (nikoli ovšem nevýznamností) některých zkoumaných otázek a současným stavem jejich reflexe v české historiografii jsou
příčinami toho, že ne vždy nabízí Stejskal jednoznačné řešení a nevyhýbá
se ani artikulaci problémů, na něž nezná odpověď (v této souvislosti je
třeba zmínit alespoň jeho indikaci možné souvislosti mezi častým střídáním vrchnostenských úředníků, z nichž téměř polovina pobývala určitou
dobu v rezidenčním městě, s inertnostní jihočeského regionu k sociálním
nepokojům přelomu 16. a 17. století).
Za obzvláštní zdůraznění stojí metoda zpracování Stejskalovy studie.
Je založená na sledování vzájemných souvislostí, nexů, vazeb a vztahů
mezi kariérami 429 úředníků rožmbersko–švamberského dominia. Tento
elementárně strukturalistický přístup ke zkoumané problematice respektuje
(historickou metodologií stále nedoceňovanou) skutečnost, že „celek v určitém uspořádání a jednotlivina na určitém místě v celku mají větší výpovědní
hodnotu než samy o sobě“. 8 Tato metoda zcela nepochybně otevírá hlubší
možnosti poznání byrokracie a správního systému jihočeského dominia než
výzkum pomocí dílčích sond a její výsledky se nepochybně stanou impulsem
k další diskusi. Tu už ostatně otevřel sám Stejskal, jehož mnohdy rozsáhlé
kritické komentáře, týkající se práce s prameny, metodických postupů
a některých závěrů autorů tzv. „jihočeské historické školy“ (a především
její vůdčí osobnosti Václava Bůžka), tvoří nepřehlédnutelnou součást
poznámkového aparátu recenzované práce.
Stejskalem nashromážděný podkladový materiál obsahuje tak veliký informační potenciál, že jej v recenzované studii nemohl bezezbytku
vyčerpat. Přínosná bezpochyby bude analýza byrokratických aktivit ve
vztahu k charakteristickým rysům jednotlivých panství jako je velikost,
poloha v doméně, výnosnost apod. (její provedení je přislíbeno na s.
406). Důslednou absenci jmen a osudů rožmberských byrokratů, s níž
byly v recenzované práci prezentovány výsledky provedeného rozboru je
zcela jistě možné považovat v této fázi výzkumu za oprávněnou; bylo by
ale plýtvání časem i silami, kdyby celá trpělivá a časově náročná heuristika
7
Věk a společenské postavení nemusely při krátkodobé službě hrát vůbec žádnou
roli. Vlastního hospodaření (s pomocí členů rodiny) byli schopni i měšťané ve zralém věku
a při téměř celoživotní službě vrchnosti – K o p i č k a , Petr (ed.): Deníky roudnického
hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625. (Clavis monumentorum litterarum
regni Bohemiae, Memorabilia III.). Praha 2003, s. lxxv–lxxviii.
8
H o f f m a n n , František: Archiv, struktura, strukturalismus. In: Zpravodaj pobočky
České informační společnosti při Státním ústředním archivu v Praze 48. Praha 2004, s. 36.

243

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

měla posloužit pouze pro vytvoření „strukturálních“ souřadnic pro Krčínův životopis. Domnívám se (a doufám, že se mnou bude Aleš Stejskal
souhlasit), že podnik, do něhož se pustil, může mít jenom jedno důstojné
zakončení: podrobný slovník úředníků rožmberské a švamberské správy,
v němž budou kromě zjistitelných běžných životopisných údajů zohledněny
i výsledky této a případných dalších prosopografických analýz.	 Petr Rak
Tomáš S t e r n e c k : Město, válka a daně. Brno v moravském berním
systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593–1606)
Praha, Historický ústav Akademie věd ČR 2006, 458 s. ISBN 80–7286–070–4
(Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A – Monographia, 21. sv.)
Studium pramenů berní povahy pro městské prostředí má v českém
badání svou tradici, zejména pokud se týká výzkumu středověkých dějin.
V tomto srovnání je na tom nepoměrně hůře období následující, i přesto
(nebo právě proto), že se badatelé mohli opřít o bohaté soubory pramenů
v našich archivech, což bezezbytku platí i pro Brno. Na bohatství tamního
archivu již dříve upozornili například Jaroslav Dřímal, Ludmila Sulitková,
Hana Jordánková a další badatelé.
Předložená monografie, jejímž základem je disertační práce, která byla
úspěšně obhájena na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, je výsledkem autorova dlouholetého soustavného výzkumu problematiky předbělohorských dějin finančnictví na Moravě. V jeho průběhu
T. Sterneck detailně prostudoval nejen rozsáhlý archivní materiál ze 16.
a počátku 17. století vztahující se k městu u soutoku Svratky a Svitavy, ale
i značné množství písemnosti, jejichž původci byly panovnické a zemské
úřady. Autorovo badatelské úsilí se promítlo do mnoha dílčích (nikoliv však
rozsahem!) studií, o čemž neklamné svědectví podávají přehledy literatury
na stranách 391 a 416 recenzované knihy.
Svou monografii Sterneck rozdělil kromě úvodu a závěru do tří lakonicky označených částí: Město a válka – Válka a daně – Daně a město.
Jednotlivé tituly kapitol jsou vždy dílem názvu hlavního, na první pohled
by se tak mohlo zdát, že autor pouze rozmělnil hlavní titul práce do označení dílčích částí knihy. Naopak pravidelným užitím stejných slov v nich
se autorovi podařilo posílit ve čtenáři představu kontinuity „městského
příběhu“. Postavení a roli Brna se zvláštním zřetelem na dějiny finančnictví v období tzv. patnáctileté války tak líčí v pomyslném kruhu, jehož
„začátkem i koncem“ je toto město. Monografická studie je doplněna
soupisem pramenů a literatury, několikastránkovým německým résumé
a rejstříkem, který mohl být pro rychlejší a snadnější orientaci rozdělen na
jmenný a místní. Práce by si zasloužila i menší barevnou přílohu, některé
z černobílých reprodukcí totiž čtenáře ochuzují o větší estetický prožitek
(např. vyobrazení na s. 267).

244

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

K

A

N

O

V

O

V

Ě

K

Více než třicetistránkový úvod dává tušit, že se zde autor neomezil
pouze na stručné objasnění příčin volby studovaného tématu či stanovení
základních badatelských otázek, ale pojal jej jako hloubkovou sondu do
domácí a zahraniční literatury zabývající se v širších souvislostech zejména bádáním o veřejných financích raného novověku v Evropě. V rámci
úvodních pasáží taktéž předložil základní informace o klíčových archivních pramenech, které v práci využil. U některých z nich (berní rejstříky
apod.) mohl zájemce odkázat na podrobnější rozbory, které publikoval
ve starších studiích.1
K tomu, aby si autor mohl odpovědět na otázky týkající se dopadů
daní na královské město během války habsburské monarchie s Vysokou
Portou, resp. jakou roli měla tato lokalita pro dobový berní systém, musel
nejdříve věnovat pozornost jiným aspektům probíhajícího válečného konfliktu, které ovlivňovaly život Brna, resp. Markrabství moravského a jeho
obyvatel. Přestože, pokud odhlédneme od vpádů bočkajovců, Moravu
a tedy ani Brno nepostihly žádné přímé vojenské akce, blízkost uherských
bojišť a z toho plynoucí ohrožení se vtíralo do myslí tehdejších obyvatel
města i celé země. Jak je z textu Sterneckovy práce zřejmé, nejednalo se
o jakési pasivní odevzdání se a smíření s osudem, ale o aktivní snahu zlepšit
bezpečnost lidí, kteří se mohli v případě napadení nepřítelem spoléhat na
městskou pevnost a její citadelu.
K militarizaci Brna výrazně napomáhalo časté shromažďování císařských vojsk ve městě a jeho nejbližším okolí a zřízení zemské zbrojnice
uvnitř hradeb. V některých případech si drancování vojáků připravujících
se na tažení do Uher v ničem nezadalo s řáděním vojenské soldatesky na
vlastních bojištích. Iluze vojáků jako ochránců a bojovníků za křesťanskou
víru tak dostávala povážlivé trhliny. Sterneck se neomezil pouze na přehled
negativních dopadů války, byť jich z pochopitelných důvodů byla většina,
upozornil však i na skutečnost, že někteří jednotlivci či skupiny osob na ní
mohli vydělávat. Profit brněnských živnostníků však podle něj byl menší,
než jaký měli především obchodníci a řemeslníci z Vídně. Je však otázkou,
zda je možné kvantitativně vyčíslit všechna „pozitiva“ pobytu vojsk, jako
například dočasný růst cen potravin a nápojů způsobený zvýšenou koncentrací obyvatelstva mohl přinášet větší zisky provozovatelům potravinářských
řemesel, živnostníkům apod.
Kapitola Válka a daně je jedinečným vhledem do berních poměrů na
Moravě na přelomu 16. a 17. století. Díky přehledným „genezím“ jednotlivých dávek, které často přesahovaly sledovaný časový horizont, umožnil
autor čtenáři proniknout do složitého a často se proměňujícího systému
vybírání různých druhů daní. Toto poznání bylo mimo jiné ztěžováno
1
Viz zejména K a h u d a , Tomáš: Moravské zemské berní evidenční pomůcky ze sklonku
doby předbělohorské. Sborník archivních prací 49, 1999, s. 257-436.
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i dobovou terminologickou neujasněností. Lze předpokládat, že se jeho
ucelené poznatky stanou východiskem pro všechny badatele, kteří budou
chtít interpretovat například údaje z předbělohorských berních přiznávacích
listů nebo jiných pramenů obírajících se dobovou berní problematikou.
Tuto část práce uzavírá podkapitola věnovaná správě veřejných financí.
Odkryvem relevantních personálních vazeb a prosopografických souvislostí
autor prokázal, že v ní bylo poměrně hojně zastoupeno původem měšťanské obyvatelstvo, jeho podíl se v průběhu let ještě navyšoval, výkonné
orgány moravského bernictví se tak postupně staly doménou měšťanského
úřednictva, jíž pak zůstaly až do třicetileté války. Na této skutečnosti profitovala i brněnská městská obec a její představitelé, kteří mimo jiné také
díky tomu mohli až do konce 16. století zatajovat před zdaněním poměrně
velký počet domů.
V poslední části práce s názvem Daně a město se pokusil autor
odpovědět na již dříve uvedené otázky. Přestože v této době je již Brno
demograficky a ekonomicky zaostávajícím centrem, bylo zatíženo nejvyšší
částkou zvláštní městské berně ze všech moravských královských a komorních měst, naopak ve srovnání s Olomoucí a Jihlavou odvádělo menší
sumy na zemské berně. Město pod Špilberkem tak patřilo ke skupině
mimořádně vytížených daňových poplatníků na Moravě. Tyto poznatky
nabídly autorovi jiný interpretační rámec pro výklad městských defraudací,
které se vedle dlouhodobých legálních snah staly další cestou, jak snížit
zatížení města. Jako úkol pro další komparativní výzkum zůstává zjištění,
zda se přímý vztah mezi neoprávněným berním zatížením a rozsahem
zpronevěr u jiných moravských městských lokalit potvrdí, nebo vyvrátí.
Hlubší průzkum si jistě také zaslouží otázka, komu ušetřených až několik
stovek moravských zlatých prospělo.
V úvodu recenze bylo uvedeno, že označení hlavních kapitol knihy
vytváří představu badatelského kruhu, obsah Sterneckovy práce jej proměňuje na spirálu. Výška závitu této pomyslné šroubovice je dána velkým
množstvím nových poznatků, souvislostí, interpretačních možností apod.,
které autor ve svém díle přinesl. Přestože se skromností sobě vlastní označil
svou práci pouze jako dílčí příspěvek k poznání tematicky, časově a prostorově velmi úzce vymezené problematiky, nelze než si přát, aby takových
promyšlených, mnohovrstevnatých, vhodně kombinujících různé metodické
postupy a v neposlední řadě stylisticky propracovaných a čtivých „dílčích
příspěvků“ vznikalo v české historiografii co nejvíce. Bronislav Chocholáč

*
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Otto Gerhard O e x l e (ed.): Armut im
Mittelalter
Vorträge und Forschungen Bd. 58. Ostfildern, Thorbecke Verlag 2004, 404 s. ISBN
3–7995–6658–9
Studium chudoby se prosadilo relativně pozdě, až v 60. letech 20. století ve Francii; nedlouho poté se objevují první práce
i v Německu. Sborník příspěvků ze setkání
kostnického pracovního kruhu, konaného
na jaře roku 1998, se snaží prolomit zažité
stereotypy a najít nové cesty, jak přiblížit
dějiny žebráků a nemajetných. Vybrané
příspěvky tvoří vcelku komplexní mozaiku
různých způsobů zkoumání této části středověké společnosti.
Setkání zahájil kunsthistorik Thomas
Raff, který se pokusil načrtnout obraz chudoby ve středověku a na mnoha obrazových
ukázkách (které jsou taktéž součástí publikace) upozornil na její typické příznaky.
Dieter Kartschoke se pak zaměřil na pojetí
chudoby v německém středověkém básnictví. Neopomněl ani vysvětlení mnoha
významů slova „arm“, na početných ukázkách poezie 12.–13. století poukázal na to,
jakým způsobem je chudoba v těchto dílech
představována. Vyprávění o křížové výpravě
Raimunda Aguilerského a jeho starší výklady podrobně rozebrala Beate Schuster. Se
zřetelem na otázku chudoby v tomto díle
navrhla i jakýsi „klíč“ ke čtení Raimundovy
zprávy. Vidí v ní dvě struktury, ve kterých
rozlišuje „vypravěče“, od kterého se čtenář může distancovat, a „autora“, který do
zprávy zapojuje své vlastní zážitky a přejaté
pasáže, a vytváří tak fiktivní umělecké dílo.
Problematiku materiální chudoby
šlechty se pokusil postihnout Joseph Morsel. Přednesl několik tezí. Podle té stěžejní
nemohla chudoba zpochybnit příslušnost
ke šlechtickému stavu. Valentin Groebner
se ve svém příspěvku zabýval podobným
tématem jako ve své disertační práci, totiž
kulturou chudých (kulturu chápe ve smyslu novějších kulturních dějin). Většinu
obyvatel hornoněmeckých měst 14. a 15.
století považuje za chudé proto, že si nebyli
schopni během svého života opatřit žádné
úspory, ať už v rentách nebo v zásobě obilí.
Zdůrazňuje mobilitu této skupiny obyvatel
i jejích pracovních vztahů. To vše s důrazem
na situaci v Norimberku. I další dva refe-
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renti představili své téma na příkladu dvou
evropských měst. Peter Schuster si zvolil
sobě dobře známou Kostnici a promluvil
o právním postavení chudých v trestním
soudnictví středověkých měst. Na základě
bohatého londýnského materiálu naznačuje Frank Rexroth hranici mezi počestnými
lidmi a „nočním milieu“. Tímto prostředím
a hlavními odlišnými znaky jeho chování
(připravenost k násilným činům, sexuální
volnost, odpor k práci) se londýnská společnost cítila ohrožena a zároveň přitahována.
Sociální sestup a možnosti, jak ho překonat,
přiblížila Gabriela Signori. Základem jejího
referátu byly výzkumy rent v Basileji, které
prováděla ke své habilitaci. Neuzavírali je ti
úplně chudí, ale nemocní, staří a další, z velké části šlo o ženy. Ernst Schubert v úvodu
své stati představil dvě skupiny žebráků,
potulné a místní. Také se věnoval jejich
kontrole a vývoji pohledu na almužny. Při
hledání kořenů nepřátelských postojů vůči
žebrákům poukázal na debatu o žebrání
a práci na pařížské univerzitě, na polemiky
15. století.
Zapomenut nesmí být ani závěrečný
projev ve formě obsáhlejšího shrnutí všech
pronesených referátů. Franz J. Felten přibližuje i diskuse po každém vystoupení a jejich základní dotazy a připomínky. Ve dvou
následujících exkursech se věnuje skupině
potulných chudých v raném a vrcholném
středověku a také skupině „pauperes“ v karolinské době.
Iva Grünbaumová
Lubomír Jan K o n e č n ý : Románská
rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb
a architektury
Brno, Host 2005, 450 s. ISBN 80–7294–
171–2
Snad jen puncovaný ignorant by si
dovolil pochybovat o významu znojemské
aglomerace v čase přemyslovských knížat
a králů. Letitý výzkum zdejšího hradu i blízkého Hradiště svatého Hypolita, pravidelné
diskuse na stránkách odborných časopisů,
úctyhodné množství nejrůznějších příspěvků, ba dokonce i historický román,1 to vše
lze pokládat za dostatečně výmluvný důkaz, že je znojemská minulost předmětem
všestranného zájmu. Přesto se však není
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možno ubránit pocitu, že se nad dědictvím
moravských údělníků vznáší nějaká kletba.
Nejsou tím míněny vleklé neshody
plynoucí z rozmanitého výkladu nástěnných
maleb ve znojemské rotundě svaté Kateřiny, nýbrž způsob, jakým byl definován
prostor, v němž se tato názorová výměna
odehrává. Ten si pro sebe vyhradili pouze
„přátelé“ znojemské rotundy, jejichž zásluhou se v jednom měšci ocitli nejen pracovníci výlučně pražských vědeckých ústavů,
ale třeba i fakultní kolegové Zdeňka Měřínského, psycholog Aleš Novotný a navrch
ještě znalec románského umění Lubomír
Jan Konečný. Všichni si totiž dovolili zapochybovat o udržitelnosti představ Jaroslava Zástěry, k jejichž obhajobě byly volány
takové autority jako Ferda Mravenec nebo
Rychlé šípy.2 A co se změnilo po vydání objemného díla Lubomíra Jana Konečného?
Samotný autor vícekrát zdůraznil, že
na knize pracoval třináct let a již na první konferenci ke znojemské rotundě roku
1997 veřejně i v kuloárech významně naznačoval, že jeho spis změní „úplně vše“.
Možná, že se opravdu stalo něco podstatného, nicméně nějaký zásadní posun (pokud
vůbec) lze hledat snad jen v ikonologii,
z níž Lubomír Jan Konečný učinil těžiště
svého poznání. Ostatně podstatná část textu
se bezprostředně váže právě k této metodě
a ve stejném smyslu zní také podtitul, čímž
se Konečného rotunda vymkla profilu (jakéhokoliv) historického časopisu a nejspíš
bude muset být (samozřejmě v úplnosti)
doceněna jinde a jinak.
Obraťme tedy naši pozornost k historickým souvislostem. Lubomír Jan Konečný posunul vznik rotundy někam k roku
1080 a její výmalbu, která měla připomínat
události roku 1091, tedy smíření krále Vratislava a jeho bratra a nástupce brněnského údělníka Konráda, datoval do závěru
11. století. Přestože tak opustil tradiční
názorové spektrum, jež se pohybuje mezi
zakladatelským dílem knížete Břetislava I.
a úvahou o rotundě jako soukromé kapli
prvního znojemského knížete Litolda, opakuje vlastně jen to, co porůznu vyslovil již
dříve, například za konferenčního jednání
ve Znojmě v roce 1996.3 Nic proti, ovšem
právě tehdy a pak ještě v následné diskusi
na stránkách Časopisu Matice moravské
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byly vzneseny vážné výhrady, které však
autor odbyl mlčením anebo poznámkou na
okraji svého výkladu, jako by se rozhodl, že
bude citovat pouze to, co podporuje jeho
vlastní pohled. Vědomě tak popřel jedno
ze základních pravidel historikova řemesla.
Bez rozpaků však nelze přijmout ani
hlavní autorovu tezi, že výmalba znojemské
rotundy připomíná události roku 1091. Ty
přece nemají se Znojmem vůbec nic společného, jejich ústřední zápletka se odehrála
před Brnem, takže kdyby šlo opravdu jen
o stvrzení Konrádova nástupnictví, neměly
by být slaveny spíše v Brně anebo Praze?
A co když se před Brnem nerozhodovalo
pouze o nástupnictví, ale především o budoucnosti prvního českého království?4
Připomeňme si raději stav pramenné
základny, na níž se Lubomír Jan Konečný (ale nejen on) může odvolávat. Pokud
rotunda vznikla před rokem 1100, musela
by stát na přemyslovském hradě a ten by
se proto mohl a jako významné správní
centrum dokonce měl objevit v písemných
pramenech. A skutečně, dvě středověká do
časů Břetislava I. se hlásící falza a Konrádova donace z roku 1092 pro ostrovské
benediktiny Znojmo nebo znojemskou
provincii skutečně znají.5 A pak se nabízí ještě Kosmův záznam k 18. říjnu roku
1100, kdy se měl ve Znojmě ženit budoucí
kníže Bořivoj II.6 O kterém Znojmu ovšem
tyto prameny hovoří? O hradní ostrožně za
pivovarem nebo snad o Hradisku svatého
Hypolita?
Lubomír Jan Konečný však žádnou
nejistotu nesdílí a čtenáři prostě oznamuje, že „…není důvodné soudit, že se nejstarší zprávy o Znojmě vztahují k lokalitě u sv.
Hipolita…“ Jen o několik řádků výše bez
sebemenších důkazů konstatuje, že znojemský hrad nebyl pouhou pevností v linii
pohraničních opevnění Moravy z 11. věku
a že se s ním (jakožto s rezidenčním ústředím hradské a církevní správy) počítalo (na
úrovni Brna a Olomouce) již při prvotním
zřizování moravských údělů roku 1055 (s.
8). A opět ani stopa po odlišném a prameny dobře vyztuženém názoru Libora Jana,7
jenž byl alespoň ušetřen nálepky nepoučeného kompilátora, kterou autor počastoval
Jiřího Doležela a Rudolfa Procházku (s. 9,
pozn. 13).8
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Nad stránkami Konečného románské rotundy se prostě není možno ubránit
povzdechu, že smysluplné výklady bude
nutno hledat někde jinde, buď ve studii
Libora Jana nebo v záslužných rozpravách
Anežky Vidmanové9 a Barbary Krzemieńske.10 Rotunda sv. Kateřiny na znojemském
hradě (v Konečného podání) by mohla
být pokládána nejvýše za jakýsi svérázný
pomník Václavu Richterovi, jehož představy Lubomír Jan Konečný dokázal rozvést
s neobyčejnou invencí a sám notně rozšířil
naše metody, když v plánu z let 1710–1720
dokázal nalézt klasický typ románského ostrožného hradu z poloviny 12. století (s.
11–22). Neméně „průkazným“ způsobem
datoval i znojemskou rotundu, jejíž stáří
určil na základě četných konstrukčních
shod s rotundou, kterou si na svém hradě
nechal vystavět Viprecht z Grojče (s. 55–57;
61; 72).
Žerty však stranou. Lubomír Jan Konečný opět potvrdil, že se ve svých úvahách
nenechá omezovat stávající literaturou a že
mu dokonce nepřekáží ani písemné prameny, jejichž výpověď bohužel nijak výrazně
neovlivnil ani letitý archeologický výzkum.
(Přesto se Bohuslav Klíma jr. s nevkusem
sobě vlastním pochválil a zdůraznil, že „…
archeologie splnila svůj úkol jako první vědní
disciplína…“11 Ano, má pravdu. Okolí rotundy přečetl natolik důkladně, že jednou provždy odsoudil k nezdaru jakýkoliv pokus
o revizi. Nyní věnuje svou přízeň Hradisku
svatého Hypolita, kde v troskách stodoly
z předminulého věku objevil (či spíše rozpoznal) velkomoravský kostel.12 A jak se
zdá, zase to nikomu nevadí.)
Co tedy dodat závěrem? Lubomír Jan
Konečný předložil nesmírně pracné, do historických souvislostí ovšem poněkud nevhodně vsazené dílo, které se možná stane
předmětem polemického zájmu Václava
Tatíčka nebo Petra Šimíka, medievistickou
obec však nejspíš ponechá chladnou. A ještě
něco. Význam znojemské rotundy tyto půtky rozhodně neumenší ani nezpochybní.
Naštěstí.	
Martin Wihoda
1
Dále viz N o v o t n ý , A.: Hvězda kruhu knížat.
Vášně doby přemyslovské. Praha 2003.
2
Š i m í k , P.: Nový pohled na ikonografii 3. pásu
maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Znojemská ro-
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tunda. Sborník z 2. konference o rotundě, konané 25.-26.
června 2003 ve Znojmě. Malby v národní kulturní památce
Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu.
Znojmo 2004, s. 78-123, výslovně pak s. 95, s. 112-113.
3
Dále viz K o n e č n ý , L.: Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy. In: Znojemská
rotunda ve světle vědeckého poznání. Vědecká konference. Znojmo 23.-25. 9. 1996. Znojmo 1997, s. 59–78;
T ý ž : Malby v apsidě rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě.
Historia artium IV. Sborník k osmdesátým narozeninám
prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. AUPO Phil-Aest 23,
2002, s. 51–85.
4
S lítostí je nutno konstatovat, že právě tyto výhrady
zazněly již v roce 1999. Dále viz polemiku, do níž přispěli
Tomáš Borovský, Libor Jan, Zdeněk Měřínský a Martin
Wihoda, která byla otištěna ČMM 118, 1999, s. 433-463.
5
CDB I, s. 358-362, č. 382; s. 368-371, č. 386; s. 104,
č. 97.
6
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum III.12, MGH
SRG NS II, s. 172.
7
Dále viz J a n , L.: Několik poznámek k nejstarší
církevní organizaci na Znojemsku. ČMM 116, 1997, s. 3951.
8
Tento odsudek si vysloužili za shrnující, přesto však
objevný příspěvek k počátkům jihomoravských měst. Dále
viz P r o c h á z k a , R. – D o l e ž e l , J.: Současný
stav poznání počátků jihomoravských měst. Přehled výzkumů
42. Brno 2001, s. 25-74.
9
V i d m a n o v á , A.: Zur rätselhaften Inschrift
in Znaim (Znojmo). In: Études de civilisation médievale
(XIe-XIIe siècles). Mélanges E.- R. Labande. Poitiers 1974,
s. 731–738; T á ž : Poznámky k datačnímu nápisu v kapli
sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Znojemská rotunda ve světle
vědeckého poznání. Vědecká konference. Znojmo 23.–25.
9. 1996. Znojmo 1997, s. 50–58.
10
K r z e m i e ń s k a , B.: Moravští Přemyslovci ve
znojemské rotundě. Ostrava 1985; T á ž : Die Rotunde in
Znojmo und die Stellung Mährens in böhmischen Přemyslidenstaat. Historica 27, 1987, s. 5–59.
11
K l í m a , B. F.: Nové poznatky o opevnění a osídlení
znojemské hradní ostrožny v dosahu rotundy sv. Kateřiny. In:
Znojemská rotunda. Sborník z 2. konference o rotundě,
konané 25.–26. června 2003 ve Znojmě. Malby v národní
kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Znojmo 2004, s. 140-154, zde především
s. 140.
12
K l í m a , B.: Objev prvního velkomoravského kostela
na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. SPPdFMU 18 (společenské vědy), 2001, s. 3–24.

Questiones medii aevii novae 8, 2003.
Intelectual Milieu
Warszawa, Fundacja Centrum badań historycznych, 2003, 424 s. ISSN 1427–4418
Před nedávnem se na knižních pultech
objevil osmý svazek prestižního polského
medievistického sborníku Questiones medii
aevii novae s podtitulem Intelectual Milieu.
Přináší 11 rozsáhlejších studií nejenom
polských badatelů v angličtině, v němčině,
nebo francouzštině rozčleněných tematicky
do třech bloků, přičemž první studie stojí
mimo tyto oddíly.
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Značný význam má překlad již starší
práce významného německého „historika
paměti“ Otto Gerharda Oexle, který sborník
uvozuje svou resumující studií o problematice kulturní paměti. Pozornost by měl český
čtenář jistě upřít k oddílu, věnovanému 10.
století. V jeho rámci jeden z předních polských medievistů A. Poppe vysvětluje peripetie vzniku kultu knížat Borise a Gleba. Ty
jsou závažné i pro nás, protože jednak už
okolnosti jejich smrti vybízejí ke srovnání se
sv. Václavem – a ještě víc to snad platí o jejich kultu, jednak ostatky obou světců měly
být uloženy v sázavském klášterním kostele.
K neméně inspirujícím patří svým novátorským pohledem na nejstarší polskou kamennou architekturu Z. Świechowski. I v tomto
případě se jedná o téma, které má svůj význam pro české dějiny. Napsalo se přeci už
mnoho studií, jejichž autoři se zamýšleli nad
stavebníky nejstarších krakovských a vratislavských kostelů, potažmo nad příslušností
dnešního Slezska a Malopolska k ranému
českému státu. Vzhledem k úzkým vazbám
polské analistiky k rodině pražských letopisů
nelze jistě nechat bez povšimnutí ani zamyšlení W. Drelicharze, znalce středověkého
polského letopisectví, jež nás informuje nejenom o svém výzkumu krakovských análů, ale
taky o stavu bádání vůbec. Za velmi cenné
rovněž považuji jeho upozornění, které směřuje proti neustálé snaze určit zcela přesně
okolnosti vzniku nedochovaných skladeb, či
původ každé jednotlivé zprávy, neboť se tak
vlastně degraduje samostatná cena jednotlivých rukopisů jako dokladů historického
(po)vědomí doby svého vzniku. Za přečtení
pak jistě stojí i další práce, ať už se věnují
osudům krakovské univerzity, dvoru Karla
IV., nebo pozdně středověkému kazatelství.
S těmi už se však případný zájemce jistě rád
seznámí sám.
Čtenář si už jistě povšiml, že je obsah
sborníku velmi různorodý a podtitul spíše
mate. To však nic nemění na skutečnosti, že
jednotlivé studie nabízejí inspirativní vhledy zejména do období staršího středověku.
Už jenom proto, že se v té době osudy našich zemí protínaly, měl by být v českých
zemích znám a čten.
David Kalhous
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Vincent M ú c s k a : Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia
Bratislava, 2004 (= Acta Historica Pososniensia 4), 139 s. ISBN 80–8892–84–7
Na katedře obecných dějin při filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě byla před časem obhájena zajímavá
disertace Vincenta Múcsky, jež si kladla za
cíl zmapovat pronikání církevních reforem
do prostředí Uher.
V první třetině své práce nás autor
v letmém, ale pro potřeby práce dostatečném přehledu jednak seznamuje s několika sbírkami předgratiánovského církevního
práva – v případě předreformních sbírek
ve velmi omezeném výběru – a uherského práva královského, jednak přibližuje
základní cíle a postuláty reformátorů 10.
a 11. věku. Za povšimnutí v těchto přehledových pasážích však jistě stojí krátký
exkurz, věnovaný vztahu reformního papežství a uherského království, který přináší cenné vhledy k otázce vztahu mezi
církevním právem a nároky papežství vůči
jednotlivým královstvím Evropy. Upozorňuje na ustanovení, jež prokazovala kuriální
nárok na oblast Pannonie a do sbírek církevního práva pronikla z papežských listů
9. století, směřovaných na Velkou Moravu
nebo se jí nepřímo týkajících. Naznačuje
totiž, jak dlouho si papežský dvůr uchovával
v podvědomí představu o svých, mnohdy
již poněkud vyčpělých, nárocích. Naopak
uherští králové (oproti mnoha svým předchůdcům) cítili se natolik jistí, že na tyto
požadavky reagovali nesouhlasně, neboť
naopak zdůrazňovali odevzdání svých zemí
Panně Marii a nikoli sv. Petru a přičinili se
o zformování představy o apoštolské legaci
uherských panovníků.
Gros práce však představuje vyčerpávající, minuciózní analýza jednotlivých
ustanovení uherských synod a „královského“ práva a jejich srovnání s výroky předreformních a reformních kanonistů. Bylo by
asi zbytečné vyjmenovávat doklady, jež autor v jednotlivých podkapitolách snáší pro
své závěry, neboť si je čtenář jistě v knize
vyhledá sám. Na tomto místě lze pouze resumovat Múcskovy úvahy v tom smyslu, že
vliv reformních kánonů byl v Uhrách 11.
století dosti omezený a že základem fungování uherské církve té doby byly spíše starší
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sbírky Burcharda Wormského a dalších, případně liturgické zvyklosti ještě starobylejší
(určování postních dní). Zajímavé by ovšem
bylo sledovat, jaký dosah měla reformní kanonistika jak v zemích svého vzniku, tak
například v říši. Na základě takového srovnání bychom teprve mohli usuzovat na míru
vyspělosti uherského prostředí.
Knížka Vincenta Múcsky nepatří jistě
k těm, jež by se četly snadno. Vinu nenese
autorův jazyk nebo dokonce neobratné vyjadřování, jako spíše náročnost a jistá, byť
jen zdánlivá, nezáživnost tématu, kterým se
zabývá. Přesto tato práce představuje cenný
vhled do problematiky pronikání reformního církevního hnutí do středovýchodní
Evropy a v obecnější rovině nám může
sloužit jako podklad při zkoumání přenosu myšlenek mezi prostředími na odlišné
kulturní úrovni.	
David Kalhous
Roman M i c h a ł o w s k i : Zjazd
gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
Wrocław, Fundacja na rzecz nauki polskiej
2005, 455 s. ISBN 83–229–2616–2
Dění v březnovém Hnězdně roku
1000 vždy budilo pozornost evropské medievistiky. Zvlášť za posledních 15 let se objevilo množství nových studií a monografií,
které se s tímto fenoménem nějakým způsobem vyrovnávaly. Řadí se k nim rovněž
práce R. Michałowského. Vzhledem k tomu,
že o samých hnězdenských událostech soudobé prameny neztrácejí mnoho slov, musel
Michałowski podobně jako jeho předchůdci vycházet nejenom z rozboru nečetných
pramenných zmínek k roku 1000, ale také
z analogií, jež se mu podařilo shromáždit.
S jejich interpretací a následným srovnáním
mu pomáhala bohatá literatura. Protože postupoval důsledně, podařilo se mu po mém
soudu přesvědčit čtenáře, že znalostmi planě nešermuje, ale že s jejich pomocí velmi
pečlivě a přesvědčivě rekonstruuje svou
představu o minulých dějích a zejména
o jejich myšlenkovém pozadí.
Díky tomu mohl dospět k závěru, že
hnězdenské události dobře zapadají do celkového konceptu politiky Oty III. Potvrdil
starší názor, že mladý císař kladl oproti
svým předchůdcům silný důraz na ideu
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„renovatio imperii Romani“. Zároveň však
upozornil, že onu myšlenku chápal spíše
jako komplementární ve vztahu k obnově
a posílení křesťanské víry. Tato představa
se prý dobře doplňovala s tím, jak vnitřně rozpolcenou osobností Ota musel být:
Na jedné straně jej výchova vedla k odpovědnosti za Bohem mu svěřený „úřad“, na
straně druhé sám pod vlivem soudobých
duchovních proudů tíhnul k askezi a odřeknutí se světa. Koncentraci na církevní
záležitosti, otázky misie a chápání sebe
sama jako služebníka apoštolů pak mohl
pro sebe považovat za vhodné východisko.
Snad právě tomu Hnězdno vděčí za své
arcibiskupství, tvrdí Michałowski.
Založení arcibiskupství ovšem nemohlo vycházet z nějakého císařského rozmaru. Postavení Hnězdna navíc nebylo úplně
jednoduché: Nikdo totiž nemohl prokázat
jeho vazbu k některé z dávno zaniklých
římských metropolií. Precedentem ovšem
mohla Otovi III. být fundace arcibiskupství
v Magdeburgu. Nově zřízené arcidiecézi se
totiž tehdy dostalo privilegií, která ji zrovnoprávňovala se starými arcibiskupstvími
v říši. Vazbou na koncept magdeburského
arcibiskupství ovšem mladý císař zároveň
dokazoval, že navazuje na církevní politiku
svých předchůdců. Ještě výrazněji však měl
roku 1000 zapůsobit argument svatovojtěšský. Stará arcibiskupství se prý totiž obvykle
odvolávala na to, že byla kdysi založena
jedním z apoštolů. A císař, který se stylizoval do role jejich služebníka, prý pražskému
biskupovi prokazoval pocty hodné apoštola.
Vzhledem k tomu, že sv. Vojtěch v Hnězdně původně nepůsobil, hrála významnou
roli přítomnost jeho ostatků a fakt, že to byl
právě Boleslav Chrabrý, kdo jej podpořil na
misijní, apoštolské cestě. Právě díky tomu
údajně mělo a mohlo v Hnězdně vzniknout
arcibiskupství, jak autor dokládá množstvím
vzájemně provázaných, důmyslných úvah.
Ačkoli bych se v řešení některých otázek
dovolil s autorem neshodnout, a to zejména
pokud jde o otázku existence jednotlivých
polských biskupství před rokem 1000, jsem
přímo nucen konstatovat, že se autorovi podařilo předložit jeden z nejkomplexnějších
a nejlépe vyargumentovaných konceptů událostí, které se odehrály před více než tisícem
let v Hnězdně. Jeho knihu si tedy každý
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zájemce o dějiny časného středověku jistě
přečte s potěšením a v autorovi získá zasvěceného a přesvědčivého průvodce.
David Kalhous
Josef Ž e m l i č k a : Přemyslovci. Jak
žili, vládli a umírali
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005,
498 s. ISBN 80–7106–759–8
V předvánočním čase loňského roku
se na pultech knihkupců objevila monografie renomovaného českého medievisty
Josefa Žemličky. Spojení známého jména
s atraktivním titulem je z hlediska vydavatele jistě pochopitelné. Podívejme se však
z pohledu čtenáře, jaká je vlastně kniha,
kterou v anketě časopisu Dějiny a současnost O historickou knihu roku 2005 Ivan
Hlaváček vybral „pro svižný styl a přitom
seriózní poučení.“ (Dějiny a současnost 2,
2006, s. 14).
Josef Žemlička si v úvodu své studie
vytkl chvályhodný avšak nelehký úkol. Sledovat každodenní život členů vládnoucího
rodu a to v širokém záběru od narození
až po jejich poslední dny. Připomíná, že
na tato témata nezbývá v syntézách místo,
že „velké dějiny nepřejí osobnostem“ (s. 5).
Své úvahy o „privátní historii přemyslovského rodu“ (s. 35, obdobně s. 5) vtělil do 17
svébytných tematických kapitol. Postupně
v nich rozplétá terminologické a genealogické problémy, sleduje mládí a manželský život jednotlivých Přemyslovců, jejich
vladařské praktiky a vojenské zápasy, čas
ceremoniálů i her.
Po krátkém prologu (s. 7–13), ve kterém se autor zabývá mimo jiné i tím, odkud
vlastně vzešel přemyslovský rod, následuje
hutná kapitola (s. 14–30) podávající v kostce výklad o jednotlivých panovnících, místy přerušovaný úvahami nad fungováním
státního organismu. Je otázkou, nakolik
bylo nezbytné zařadit takto koncipovaný
„možná trochu školský výklad“ (s. 31). Pocit
čtenářova očekávání netradičního pojednání tak střídá první prvek zklamání. Neobstojí ani argument, že snad měla sloužit
jako východisko pro následnou konfrontaci
s představou, „že všechno podstatné o přemyslovském rodě je objektivně známo“ (s. 31).
I následující kapitolu Potíže s genealogií (s.
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31–59) lze jejím charakterem ještě vřadit
k úvodním. Její součástí je krátká úvaha
nad různorodostí výpovědí pramenů, stručný exkurz do pomocných věd historických,
telegrafický přehled písemných pramenů
a širší charakteristika genealogie. To vše
dokázal autor vtěsnat do pěti stran a ve
zbytku kapitoly probral jednotlivé „oříšky“
přemyslovské genealogie včetně úvah nad
širšími příbuzenskými souvislostmi (například otázka spříznění Přemyslovců s domácími šlechtickými rody). V této kapitole
vystupuje také silněji jev, který je vlastně
typický i pro práci jako celek. Ve snaze po
co možná nejširším zachycení tématu autor
svůj výklad neustále přerušuje množstvím
drobných „exkurzů“. Jejich náplň je někdy
velice překvapivá (například encyklopedická charakteristika genealogie a jejích pojmů,
užívání číslovek u jmen panovníků apod.)
a vyvolává otázku, komu je vlastně text určen (na ni se pokusím odpovědět v závěru).
V dalších kapitolách si vytkl autor za
cíl „poznat svět, v němž se pohybovali (Přemyslovci) a proniknout do jejich vladařských
praktik“ (s. 59). Tyto kapitoly jsou na sobě
poměrně nezávislé a jejich výstavba je víceméně obdobná. Po krátké obecné úvodní
úvaze k tématu kapitoly následuje chronologický výklad doprovázený zahraničními
analogiemi a vylepšovaný řadou exkurzů
nestejné důležitosti. Zastavme se v krátkosti
u některých z nich.
V kapitole Dětství, mládí a jak dál?
(s.  60–73) se Josef Žemlička snaží proniknout za mlčení pramenů a osvětlit něco
málo z mládí členů přemyslovského rodu.
Jeho výklad se rozpadá na dvě chronologické části. První zabírající dobu knížecí je
uvozena poukazem na dochované texty,
které se zabývají radami a poučeními o výchově budoucích knížat a králů. Následující
glosa o početnosti vládnoucího rodu pouze
opakuje vývody předchozí kapitoly. Dále
autor uvažuje nad tím, jak mohlo vypadat
dětství knížecích synů. Bohužel se přes
bohatý poznámkový aparát nedozvíme,
o co své vývody opírá. Další popis mládí
jednotlivých adeptů na knížecí stolec se sestává v zásadě z jejich účinkování ve válečných taženích, sbírání zkušeností a zápasů
o knížecí stolec. Období 13. století bylo jiné
především v tom, že adeptů na trůn nebylo
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tolik. Pro toto období si vzal Josef Žemlička k ruce Zbraslavskou kroniku, která se
mu stala podkladem především pro úvahy
o osobnosti Václava II. Nejprve upozorňuje
na úskalí užívání tohoto pramene, v němž je
Václav oslavován jako zakladatel Zbraslavského kláštera a líčen jako král-mnich. Přestože nabádá k jeho kritickému čtení, neváhá
rozvíjet úvahy nad Václavovým chatrným
zdravím a jeho psychickou labilitou, stejně
jako neuvěřitelnou učeností. O mnoho lépe
nedopadl ani Václav III.
Další kapitola O jakýsi kus kamene (s.
74–101) se věnuje otázkám nástupnictví
a mechanizmům, pomocí nichž se Přemyslovci prodírali k moci. I zde narazíme na
řadu jevů typických pro celou práci. Za prvé
autor řeší velké množství souvisejících témat na malém prostoru, což nutně vede
k povrchnosti (v této kapitole konkrétně
otázku nástupnických řádů, roli kamenného stolce, rituály spojené s intronizací,
role rezidencí, titulatury, označování zemí
v pramenech, otázku udílení léna, a to vše
na pozadí sporů o trůn mezi jednotlivými
uchazeči, které jsou vylíčeny v klasickém
chronologickém schématu zhuštěných
politických dějin). Za druhé velice často
opakuje informace nejen v celé práci ale
i v rámci jednotlivých kapitol (například na
s. 80 hovoří o volbě a vstupu na trůn jako
o nezbytném předpokladu pro legitimizování knížecí vlády, což neváhá vzápětí na s. 82
jinými slovy zopakovat. Nebo problematiku
oblénění řeší na s. 23 a poté znovu na s.
90 a následujících, nemluvě o zařazování
líčení různých tažení a politických činů knížat a králů, z nichž některé se objeví téměř
v každé kapitole).
Poslední kapitola u níž se zastavíme, je
nazvána Oldřich, Božena a jiné lovecké příběhy (s. 148–167). Pikantní příběh se autorovi
stává východiskem pro sledování jedné ze
zálib panujícího rodu. Pokud bychom však
čekali nějaké hlubší úvahy o lovectví, budeme zklamáni. Vše se točí především kolem
Oldřicha, Boženy a jejich syna Břetislava.
Josef Žemlička se především vypravil hledat
„historické jádro příběhu o knížeti a prosté selce
z lidu“. Po uvedení nezbytného historického
kontextu a výčtu, komu se co přihodilo na
lovu, se pouští do podrobných úvah nad
dobou a místem, kde se mohli Břetislavovi
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rodiče setkat. Uvažuje o Boženině původu
a velký prostor věnuje Peruci (s. 156–162),
jakožto možnému místu setkání. Dospívá
k šalamounskému závěru, že Peruc neodporuje Kosmově představě o vsi, ve které
se měla událost odehrát, a přestože podobných „selských vsí na okraji lesního hvozdu“
je po celých Čechách bezpočet, lepší místo
než Peruc nenajdeme (s. 162). Ve zbytku
kapitoly je věnován prostor vztahu králů 13.
století k lovecké vášni. Nechybějí zde ani
spekulace s jistým nádechem senzačnosti.
Například, že Přemysl Otakar II. se uchyloval do zbraslavského sídla, aby unikl „vyčítavým pohledům mladé choti Kunhuty“ a aby
se mohl „uvolnit v nevázané zábavě s dobrým
vínem a přítulnými ženami“. Takový je také
Žemličkův středověk.
Jen pro úplnost je třeba připojit ve
stručnosti přehled, čím se zabývají zbylé
kapitoly. Soustředí se jednak na rodinný život vládnoucího rodu, vždy ovšem
s důrazem na politický kontext (kapitoly
Sňatky z rozumu (s. 102–127), Manželky,
sestry, dcery (s. 195–219) a Kam s bastardy
(s. 237–247) a dále především na vladařské
praktiky Přemyslovců a jejich vztah k některým složkám společnosti (Vládnutí na
cestách (s. 128–147), Páni a ochránci církve
(s. 168–194), Do emigrace (s. 220–236).Ačkoliv to z tématického zaměření není zcela
zřejmé, i zbylé kapitoly jsou vlastně přehledem politických událostí. Tak kapitola
Martovy kostky vrtkavé (s. 248–273) není
než přehledem válečných tažení a bojů, které sváděli Přemyslovci. Obdobně v pasážích
nazvaných Z boží milosti král (s. 296–324)
je sestaven přehled Přemyslovců usilujících
o královskou korunu. Tomu se snad částečně vymykají pouze kapitoly Svátky a slavnosti (s. 274–295) a O posledních věcech (s.
325–346). Celou knihu uzavírá kapitola
nazvaná Kdo na jejich místo (s. 347–358)
naznačující osudy země po zavraždění jejího krále.
Více než 350 stran textu doplňuje téměř 50 stran poznámkového aparátu, obsáhlá bibliografie (s. 407–455) a užitečný
jmenný rejstřík. Pozoruhodný a netradiční
je také výběr obrazového doprovodu (vesměs se jedná o romantický pohled 19.
století na přemyslovskou epochu). Pokud
zvážíme tyto parametry a budeme se sou-
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středit také na to, jak je kniha psána, vtírá
se neodbytně jedna otázka. Komu byla tato
kniha vlastně určena? Autor v ní v zásadě
nepřináší nic nového, většina jeho vývodů
už je známa a byla někde publikována.
Nezvyklé je pouze tématické řazení. Jindy
obvyklou chronologickou kostru se autor
snaží odsunout dozadu, přesto však je velice dobře čitelná. Můžeme tedy uvažovat
nad tím, že kniha nebyla primárně určena
odborné veřejnosti. Tomu by nasvědčovala
i okolnost, že charakter textu se místy blíží
výkladu v historickém prosemináři (například obsahuje různé vysvětlující odborné
exkurzy k pomocným vědám historickým
apod.). V některých pasážích zachází autor ještě dále a lehčím jazykem i výběrem
senzačních témat a příhod se snaží oslovit
co nejširší publikum. Množství poznámek,
odkazů na literaturu a ryze odborných problémů a detailů v této souvislosti nepřekvapuje, neboť Josef Žemlička má jako zkušený
popularizátor za sebou již i beletristický výtvor s kritickým aparátem (Zpověď Kukaty
aneb chmurný příběh z dob, kdy Čechám
vládli Přemyslovci. Praha 2003).
Stanislav Bárta
Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám
Red. E. Doležalová – M. Nodl – P. Sommer.
Praha, Argo 2004, s. 314. ISBN 80–7203–
605–X
Jeden z naších nejvýznamnějších historiků František Šmahel minulý rok oslavil 70. narozeniny. Kulaté výročí se stalo
podnětem k vydání hned dvou sborníků
a právě jednomu z nich bude věnována tato
zpráva. Byl mu dán název Verba in imaginibus, snad přeložitelný jako Slova v obrazech,
a to nikoli neprávem. Značný podíl v něm
totiž zaujímají studie, které se pokoušejí nějak propojit vzájemné poznávací přístupy
mnoha medievistických disciplín, aby byly
odhaleny skryté, mnohdy neúmyslně sdělované (a o to cennější) významy, výmluvná „slova“ ve zdánlivě němých „obrazech“.
Tím, co sborníku dává ucelený „program“,
tedy není jediné téma, ale spíše snaha o to,
klást si nové otázky a uplatňovat mnohooborový přístup. Vzhledem k tomu, že do
sborníku přispěla celá plejádu předních
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českých medievistů, není se ovšem možné
na omezeném prostoru dotknout všech zajímavých příspěvků, upozorním tedy pouze
na některé.
Po obligátní zdravici připojuje svou
osobní vzpomínku Jaroslav Mezník a dává
nám tak nahlédnout do svých (a pochopitelně také Šmahelových osudů) v časech
normalizace. Přímo se oslavence dotýká
i následující studie Josefa Války, v jejímž
rámci se jeho dílo zasazuje do širšího kontextu dějin husitologie. Autor zde mj. bere
jako významné kritérium chápání skupiny
tzv. politiků a navazuje tak nepřímo na
své předchozí úvahy o roli šlechty a vůbec
zemské obce ve „správě“ českého království. Rovněž záhodno je upozornit na studii
Jana Klápště, který spouští dvě zajímavé
mikrosondy. V jedné zabrousí do slezských
dějin 13. a 14. věku a poukazuje na ještě
po mnoha letech nezapomenuté střetnutí
dvou světů, zaznamenané díky iluminaci
jednoho pozdějšího rukopisu. Prostřednictvím druhé se zase ocitneme v Čechách
okolo roku 1100 a tady zase J. Klápště na
příkladě kolonizačního úsilí pána na Grojči
upozorňuje, jak silně mnohdy souvisí možnost recepce nových fenoménů s vyspělostí
přijímajícího prostředí. Na sklonek 11. století zavítáme i s Dušanem Třeštíkem a budeme se zamýšlet nad otazníky okolo jen
málo známého hymnu Versus post missam,
stylově blízkého jak Kosmovi, tak Quatuor
immensi iacet. Stačí jenom shrnout, že se
Třeštík domnívá, že autorem skladbičky,
oslavující a bránící královskou hodnost, byl
zřejmě Kosmas a že jde o dílko užívané při
slavnostních hostinách Vratislava II.
A o čem pojednávají ostatní studie?
Zvídavý čtenář jistě nepochybí, když si odpověď na tuto otázku v pěkně vypraveném
sborníku nalezne sám. Slova v obrazech mu
totiž umožní nahlédnout jak do pestrého
světa středověku, tak do tvůrčí dílny jednotlivých autorů. A obojí je neméně důležité.	
David Kalhous
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Polska około roku 1300. Państwo – społeczeństwo – kultura
Pod redakcją Wojciecha Fałkowskiego. Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2003. ISBN
83–88973–64–9
Vývoj piastovské monarchie se po
letitém rozdrobení na suverénní vévodství završil na přelomu 13. a 14. století
opětovným sjednocením části polského
území. O příčinách tohoto procesu a jeho
projevech v politice, společnosti, kultuře,
architektuře a umění pojednává devět příspěvků polských historiků, které obsahuje
varšavský sborník.
V první studii se M. Barański zamýšlí nad vztahem knížat a šlechty k procesu
sjednocení Polska. Autor se soustřeďuje na
rivalitu mezi Velkopolskem a Malopolskem
o vedoucí pozici v obnovující se monarchii.
Vedle piastovských vévodů hrál v tomto
konkurenčním boji důležitou (někdy důležitější) roli polský episkopát a světská
nobilita. Pomyslnou osu vývoje v rozhodujících letech 1288–1320 tvořil zápas o titul
polského krále, do něhož vstupovali nejen
Piastovci (Jindřich IV. Probus, Přemysl II.
Velkopolský a Vladislav Lokýtek), ale také
Přemyslovci (Václav II. a Václav III.). Jak
naznačuje autor v závěru, krakovská korunovace Vladislava Lokýtka nebyla završením integračního procesu, nýbrž jen jeho
dalším důležitým mezníkem, který s konečnou platností rozhodl o vedoucí úloze Malopolska v obnovené piastovské monarchii.
V druhém příspěvku soustřeďuje R.
Czaja svou pozornost na novou dynamickou složku pronikající do tehdejší společnosti – města a jejich obyvatele. Urbanizace
jednotlivých knížectví probíhala nerovnoměrně v závislosti na místních sociálních
podmínkách, ale především na ekonomických možnostech knížete. Nejstarší a nejhustší sítí městských lokací se na konci 13.
století mohlo pochlubit jedině Slezsko. Některá města (Krakov, Vratislav, Poznaň) se
na základě svého hospodářského potenciálu
snažila už ve 13. století prosazovat vlastní
politické plány.
Prosopografická analýza J. Krzyżaniakowé dokazuje, že intelektuální osobnosti,
které usilovaly o akademický titul magister
artium na západoevropských univerzitách,
je třeba hledat především mezi členy ka-
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tedrálních a kolegiátních kapitul. Držitelé
těchto prebend (nezřídka ve vícero kapitulách současně) byli pak přirozenými kandidáty na místa v knížecích kancelářích nebo
na biskupské stolce. Tématem studie polské historičky je rovněž úroveň církevního
školství a literární činnost v tomto období.
A. Radzimiński nabízí ve svém příspěvku, zabývajícím se církevní problematikou,
pouze stručný přehled o vztazích apoštolského stolce k polské církvi, o vývoji polských
diecézí a řeholních domech, o církevní správě a projevech středověké zbožnosti.
Následující dvě studie mají oslovit
především historiky umění. Zatímco A. Grzybkowski pojednává o proměnách gotického slohu v polské architektuře, přičemž
na slezských sakrálních objektech nalézá
formální vzory převzaté ze staveb vzniklých
na českém území (Teplá, Vyšší Brod, Zlatá
Koruna), R. Kaczmarek se zabývá především konkrétními doklady sochařského
a řemeslnického umění ve zkoumaném
období. Za zmínku stojí pro českého historika zajímavý fakt, že zásadní přestavba
krakovské katedrály byla započata za episkopátu Jana Muskaty, horlivého spojence
českého panování v Polsku, nebo že heraldický znak dvouocasého lva na svorníku
poznaňské radnice odkazuje na dobu, kdy
na polském trůnu seděl Václav II.
Tři studie uzavírající sborník postihují vztahy sousedních zemí (české země,
řadový stát německých rytířů a Litva)
k piastovským vévodstvím. J. Tandecki
sleduje počátky vojenského, diplomatického a právního sporu mezi obnovující
se polskou monarchií a řádem německých
rytířů. J. Tyszkiewicz naopak pouze naznačuje možnosti studia polsko-litevských
styků, neboť pramenný výzkum je teprve
na samém počátku. Z českého pohledu se
jako nejzajímavější jeví rozprava A. Barciaka
o politice posledních Přemyslovců a Jana
Lucemburského vůči Polsku. Autor bohužel
jen opakuje své dřívější názory, které ne
zcela odpovídají aktuálnímu stavu poznání. Navíc už v době, kdy byly publikovány
poprvé, vzbudily v historické obci značné
rozpaky.1
Anotovaná publikace dává českým
historikům spolehlivý přehled o současné
polské historiografii, která reflektuje vývoj
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společnosti v přelomové epoše. V knize však
citelně scházejí otázky, které by rozechvěly
příliš statický obraz dějin. V mnoha příspěvcích se navíc stále objevují tradiční schémata,
jež jsou dnes mezi historiky na rozdíl od
autorů sborníku stále častěji diskutována
a zpochybňována. Přes tuto kritickou poznámku by polský sborník neměl uniknout
pozornosti českých medievalistů.
Přemysl Bar
1
B a r c i a k , Antoni: Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II : studium z dziejów czeskiej polityki
zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku. Katowice 1982;
t ý ž : Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV w. Polityczno-ideologiczne problemy ekspansji
czeskiej na ziemie południowej Polski. Katowice 1992.

Mark H e n g e r e r (Hg.): Macht und
Memoria. Begräbniskultur europäischer
Oberschichten in der Frühen Neuzeit
Köln – Weimar – Wien 2005, 525 s. ISBN
3–412–16804–1
Sborník, jehož editorem je mladý odborný asistent z univerzity v Kostnici Mark
Hengerer, obsahuje 19 příspěvků pronesených na konferenci s názvem Macht, Medien,
Memoria. Integration und Bestattung europäischer Oberschichten zwischen politischen und
medialen Wandel (1500–1800), jež se v únoru 2003 konala v Kostnici. Podle úvodního
pojednání o pohřební kultuře evropských
horních vrstev, tedy zejména šlechty a měšťanských špiček, od editora sborníku inspirovaly její uspořádání výzkumy medievisty
Otto Gerharda Oexleho, který se věnoval
utváření paměti jako sociálního fenoménu
ve vztahu k politické moci ve středověku.
Jak v úvodu poznamenal Mark Hengerer,
bylo ambicí pořadatelů konference ukázat,
že obdobné přístupy je možné uplatnit i pro
výzkum konstruování paměti jako součásti
(politické) kultury raně novověkých elit.
Tomu také odpovídalo mezinárodní a interdisciplinární pojetí vědeckého setkání,
které mělo vzájemnou souvislost mezi smrtí,
pohřby, pamětí a mocí reflektovat pomocí
různých historických, uměleckohistorických
či literárněhistorických metod a na základě rozmanitých obrazových, písemných
i hmotných pramenů. Vycházelo přitom
ze dvou předpokladů: (1) raně novověká
pohřební kultura v okruhu latinsko-křes-
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ťanské Evropy byla částečně také médiem,
které bylo nositelem různých forem paměti
i vzpomínek na konkrétní osoby a ovlivňovalo uspořádání sakrálních i profánních
prostor; (2) raně novověká korporativně
uspořádaná společnost přiznávala velkou
míru individuality při utváření této formy
paměti. Editor přitom ve svém inspirativním
úvodu neopomněl upozornit ani na právní
a konfesijní souvislosti tématu, na možné
napětí mezi jedincem a rodinou ve vztahu
k paměti stejně jako na proměny pohřební
kultury ve sledovaném období.
Publikované příspěvky pocházejí od
autorek a autorů z šesti zemí (Německo,
Rakousko, Francie, Švédsko, Maďarsko
a Česká republika) a jsou rozděleny do tří
tematicky vymezených bloků. První z nich
je vyhrazen vzájemným souvislostem mezi
sociálním postavením různých horních vrstev a jejich pohřební kulturou. Po studii
Renate Kohn (Vídeň) o vývoji raně novověkých náhrobků se historičky a historikové
věnovali pohřební kultuře různých vrstev
raně novověké společnosti, například univerzitních profesorů ze 17. století (Stefanie
Knöll, Tübingen), horních vrstev z Hamburku (Gregor Rohmann, Bielefeld), Ulmu či
Bernu (Uwe Dörk, Kostnice), reprezentaci
švédských měšťanských elit v kostelech
(Gudrun Andersson, Uppsala), funeráliím
knížecích místodržících a měšťanských
vojáků v Nizozemsku v 17. století (Olaf
Mörke, Kiel) či pohřbům říšsko-německé
šlechty na příkladu svobodných pánů a od
1538 hrabat Zimmernů (Helmut Maurer,
Kostnice).
Druhá, početně nejméně zastoupená
část sborníku byla vyhrazena srovnávacím
studiím věnujícím pozornost pohřbům elitních vrstev v mocenských centrech Evropy. Hned dva příspěvky se věnovaly Římu:
Martin Papenheim (Augsburg) představil
strukturu mocnářů – papežů, císařů a králů –, kteří se dali pohřbít ve věčném městě, i místa, kde spočinula jejich těla. Arne
Karsten (Berlín) se následně zabývala těmi
náhrobky v Římě v 17. a 18. století, které si
tam dali zbudovat kardinálové pocházející
z Benátek. Kromě Říma se další příspěvky
zaměřily na hrobky a pohřby anglických
šlechticů mezi léty 1550 až 1660, zejména
těch, kteří se pohybovali na dvoře Karla I.

S

T

Ř

E

D

O

V

Ě

(Ronald G. Asch, Freiburg), na náhrobky
francouzské šlechty mezi 16. a 18. stoletím
(Régis Bertrand, Marseille) i na pohřby braniborské a pruské šlechty v 18. věku (Ewald
Frie, Essen).
Poslední třetí část sborníku je věnována pohřbům a sepulkrálním památkám
na území Habsburské monarchie. Andreas
Zajic (Vídeň) se nejprve zabýval pamětí a politickou integrací dolnorakouské
šlechty v pozdním středověku a v raném
novověku. Ingeborg Schemper-Sparholt
(Vídeň) následně z kulturněhistorické
perspektivy na několika případech analyzovala typy a mediální způsoby využití těch
raně novověkých pomníků, které v 16. až
18. století vznikly pod vlivem vídeňského
dvora. Šlechtickým hrobkám ve Vídni v 18.
století ve vztahu k politické a sociální integraci šlechty a dvora se následně věnoval také Mark Hengerer (Kostnice). Géza
Pálffy (Budapešť) poté obrátil pozornost
ke šlechtické pohřební kultuře a typům náhrobků v Uhrách v 16. a 17. století. Další
dva příspěvky byly vyhrazeny také Čechám
a Moravě. Pavel Král (České Budějovice) se
zabýval smrtí a pohřebními rituály české
šlechty ve druhé polovině 16. a v první polovině 17. století jako prostředku její reprezentace a nástroje uchování paměti. Nejprve
popsal smuteční ceremoniál odehrávající se
v souvislosti s pohřbem urozence, zejména
přípravu těla nebožtíka, symbolické uspořádání pohřebního průvodu a zádušní mši
včetně pohřebního kázání. Nevynechal ani
další úkony, jako byla například účast chudých na pohřbech, jejichž modlitby měly
přispět ke spáse nebožtíkovy duše, ale současně pomáhaly budovat jeho dobré jméno.
Poté obrátil svou pozornost k místům, která
si čeští šlechtici vybírali pro svůj posmrtný
odpočinek, tedy ke šlechtickým hrobkám
a také k jejich náhrobkům. Tomáš Knoz
(Brno) se následně zabýval hrobkami a pohřebními kaplemi moravské šlechty v době
renesance a baroka. Postupně se věnoval
jejím hrobkám jako místům paměti (loci
memoriae) ve farních kostelech a v klášterních kostelech na panstvích šlechty, na půdě
zámeckých komplexů, v Brně jako zemské
metropoli a v císařské rezidenci Vídni. Nakonec zaznamenal také některé šlechtické
kaple na hřbitovech či volně stojící kaple
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umístěné na rodových pozemcích, jenž se
častěji začaly objevovat v 18. století.
Pečlivě připravený sborník úctyhodného rozsahu i geografického záběru, doplněný navíc množstvím obrazového materiálu,
poprvé výrazně upozorňuje na funkce, které
v raně novověké společnosti měly náhrobky,
hrobky nebo pohřební kaple a jakým způsobem je různé „elitní“ skupiny využívaly ke
konstruování paměti. Vybízí tak k důkladnějšímu a interdisciplinárnímu studiu těchto
objektů, v českém a moravském prostředí
namnoze dobře dochovaným, která jsou dosud popisován převážně uměleckohistoricky.
Inspirovat může o to více, že i Čechách a na
Moravě spatřilo v posledních letech světlo
světa několik užitečných soupisů mapujících
výskyt sepulkrálních památek.
Josef Hrdlička
Petr H l a v á č e k : Čeští františkáni na
přelomu středověku a novověku
Praha, Academia 2005, 218 s. ISBN 80–200–
1212–5
Útlá práce Petra Hlaváčka o františkánské observanci na přelomu středověku
a novověku přináší po úvodním přehledu
bádání čtyři tématické kapitoly k dané
problematice, následuje stručný závěr,
materiálové přílohy s přehledem provinčních kapitul, klášterů založených v zemích
koruny české a národnosti/původu bratří,
bibliografie, seznam vyobrazení a osobní
a místní rejstřík. Tématické kapitoly se věnují řádovým strukturám a jejich formování,
nacionálnímu partikularismu, observantskému (anti)intelektualismu a nakonec
náboženskému nonkonformismu. Za hlavní znaky charakterizující českou provincii
považuje její mobilitu, silné nacionální cítění, jež se projevovalo v četných sporech
mezi skupinami bratří na kapitulách, jen
pomalu korodující antiintelektualismus
a vyhrocený odpor k českému reformnímu hnutí, ve kterém po prvních pokusech o zprostředkování nalezla smysl své
existence. Na to navazují podnětné úvahy
o františkánském náboženském nonkonformismu, jenž přes staletí navazoval na sv.
Františka, a o permanentní krizi, obsažené
vlastně již v samotných okolnostech vzniku
observance. Hlaváček pojednává františkán-
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skou problematiku s přednostním zřetelem
k vnitřnímu utváření observance a české
provincie, širší kontext přichází poněkud
zkrátka. Zpracování je ovšem založeno na
vyčerpávající znalosti centrálních pramenů
a evropské literatury, pokračující heuristika
pravděpodobně autora přivede hlouběji jak
k otázkám obecnějším, např. k významu reformy v pozdněstředověkém monasticismu,
tak i detailnějším, kupř. k soužití františkánských komunit a měšťanů v dalších českých
a moravských městech.
Téma františkánské observance před
stavuje jeden ze stěžejních problémů pozdního středověku a Petr Hlaváček již v tomto
směru přinesl mnohé k jejímu lepšímu poznání. Nelze však přehlédnout, že v anotované
knize jde v podstatě o soubor jen mírně
upravených autorových starších studií, a ne
o syntézu, která by pokročila nad jeho dosavadní výzkum. Pravděpodobně jde o daň
grantovému systému, který u nás začíná nabývat mimořádně pokřivené podoby, ale je to
škoda – zvláště u autora tak obeznámeného
s problematikou.	
Tomáš Borovský
Untertanen, Herrschaft und Staat in
Böhmen und im „Alten Reich“. Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit
Vydali Markus Cerman a Robert Luft. München, R. Oldenbourg Verlag 2005, 270 s. ISBN
3–486–577586–4
Mnichovské Collegium Carolinum vydalo jako 99. svazek řady svých publikací
sborník studií Poddaní, vrchnost a stát v Čechách
a ve „staré Říši“. Vznikl v rámci výzkumného
projektu, zabývajícího se vývojem společenské
struktury v Čechách od pozdního středověku do 19. století. Tento projekt byl v letech
1992–1996 zaštítěn rakouským ministerstvem
pro vzdělání, vědu a kulturu a v dalších letech jej dotovala nadace Volkswagenu. V jeho
rámci vznikla v letech 1996–2004 řada publikací, jejichž seznam je zveřejněn na závěr
sborníku. K jeho ukončení byla uspořádána
ve dnech 19. a 20. března 1999 v Collegiu
Carolinu v Mnichově konference na uvedené
téma s mezinárodní účastí, jejímž výsledkem
je i předložený sborník. Badatelský tým byl
v r. 2005 poctěn ve Vídni prestižní cenou
Antonína Gindelyho.
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Redaktor sborníku Markus Cerman
(Institut pro hospodářské a sociální dějiny vídeňské univerzity) v úvodní kapitole
Poddaní, vrchnost a stát v raném novověku
nastínil velký záměr sborníku přispět k novému pohledu na ekonomický a sociální
vývoj v Evropě na východ i na západ od
linie Labe–Šumava–Litava. Dosavadní rozlišování západní oblasti s převahou činžovní formy feudální renty (Grundherrschaft)
a oblasti s převahou robotního velkostatku
(Gutsherrschaft) se pokládá za strnulé a nevystihující regionální varianty. Např. některé formy nevolnictví lze v 16.–17. století
zjistit v jihozápadním Německu, naproti
tomu ostrovy s převahou činžovní formy
feudální renty nacházíme v oblasti s převahou robotního velkostatku. Sborník měl
proto přispět k podvrácení generalizujících
koncepcí, např. teze, že zhoršování právního
postavení poddaných na západě zabránil
vliv státu a rozvoj měst. Pokud jde o rozvoj
velkostatku, je snahou rozšířit pohled až do
středověku a venkovskou společnost zkoumat i v jejím autonomním počínání, neomezovat se jen na vrchnostenskou perspektivu.
Takto jsou zaměřeny některé dílčí sondy
ve sborníku. K velkému strukturálnímu
srovnání, zahrnujícímu celek Evropy, byl
přizván k účasti Tom Scott z Institutu pro
reformační studia university v St. Andrews
ve Velké Británii.
Je jisté, že nový přístup k tradičním
otázkám může přinést rozšíření poznatků
a obohacení o nové aspekty. Je však třeba
dbát, aby výklad à la thèse nedeformoval
ověřené výsledky dosavadního bádání.
V Cermanově přehledném výkladu lze
se s tím setkat např. tam, kde se dotýká
otázky držebních práv poddaných a vyvozuje, „že v pozdním 17. a v 18.století nedošlo
(v Čechách) k žádnému zhoršování nebo
k systematickým zásahům ze strany vrchnosti“. Potvrzují se tím prý dřívější výsledky
českého bádání o kontinuitě relativně dobrých držebních práv. Avšak práce, na které
se odvolává (Eduard Maur, Josef Tlapák)
potvrzují pravý opak. Předesílá jim proto
konstatování, že „v Čechách po roce 1650
došlo jen v určitých krajích krátkodobě k omezení emfyteutických držebních práv“. (S. 21,
pozn. 48). Téma nezákupnosti však nelze
takto bagatelizovat a bylo by třeba vyložit
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je ve všech souvislostech, i s přihlédnutím
k situaci na Moravě a ve Slezsku.
Sborník má tři oddíly, z nichž první
se zabývá vztahem státu a vrchnostenského velkostatku. Uvádí jej odborník na tuto
problematiku Eduard Maur (Ústav českých
dějin FF UK) studií Stát a vrchnost (Gutsherrschaft) v Čechách 1650–1750. Zaujímá
jednoznačné stanovisko ve sporu o charakter habsburského absolutismu po r.1620.
Přijímá termín barokní absolutismus (Evans,
Válka) jako vyjádření dohody mezi panovníkem a stavy, kteří rezignovali na část
svých mocenských nároků v centru za plnost moci v krajích a na svých statcích. Možnost stavovského odporu z náboženských
důvodů byla již vyloučena, povolování daní
a ostatních služebností na sněmech se stalo
formální záležitostí. Vrchnostem se dostalo všech pravomocí nad jejich poddanými,
jejich panství byla chápána jako základ ekonomiky země a výchozí správní jednotka.
Robotní patenty po r. 1680 vycházely ze
společných zájmů stavů a panovníka udržet poddané v poslušnosti. Změna v postoji
panovníka nastala až po skončení sedmileté
války. Bylo by možno dodat, že byla vynucena předchozími válečnými neúspěchy
a uvědoměním si nezbytnosti vyrovnat se
pruskému rivalovi i na poli hospodářské
a sociální politiky. Je příznačné, že reformní aktivita státu byla zahájena ve Slezsku
a odtud rozšířena i na ostatní české země.
Tato tematika ovšem přesahuje časový limit
studie.
Sheilagh Ogilvie (Fakulta hospodářských a politických věd univerzity v Cambridge) přispěla pramennou mikrostudií Stát
a poddaní v jedné lokální společnosti (Panství
Frýdlant 1583–1692). Použila soudních
protokolů frýdlantského panství z uvedených let, aby zkoumala účinky rostoucího
vlivu státu na život obyvatel, především růstu daní (fiskalizace), zásahů vojska, hospodářských opatření, prosazování náboženské
konformity (konfesionalizace) a sociální
disciplinace. Tou rozumí dohled na soukromý život lidí zejména v oblasti sexuality,
využívání volného času, oblékání, pití, pověr
a společenského vyžití. Dochází k závěru,
že zásahy státu, prováděné v západní Evropě obcemi, městy, cechy a církvemi se
v „refeudalizované“ Evropě uskutečňovaly
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prostřednictvím vrchností. Panovník vytvářel rámcové podmínky, které vrchnostem
umožňovaly rozšiřovat vlastní moc. Přesto
poddaní dokázali celkem úspěšně se bránit
a to nejen otevřeným odporem, ale hlavně
obcházením nařízení a nacházením mezer
v nátlakovém systému. Proti názoru některých českých historiků autorka zjišťuje, že
značnou záštitou byla poddaným i v této
době obecní samospráva. Soudní případy
projednávané před vrchnostenským úřadem ve Frýdlantu autorka rozdělila podle
obsahu a sestavila do přehledných tabulek,
které navozují zajímavé závěry. Např. počet
konfliktů a soudních řízení kvůli dávkám
a službám vrchnosti převyšoval po celé
sledované období několikanásobně počet
obdobných případů kvůli daním a službám
pro stát.
Druhý oddíl je nejrozsáhlejší a v několika sondách zkoumá aspekty sociální
praxe na českých panstvích a ve „staré Říši“.
Zahajuje jej studie Bronislava Chocholáče
(Historický ústav FF MU Brno) Ceny usedlostí, zadluženost a splátkový systém, která
pojednává o finančních transakcích při převodech majetku poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. Autor podal
přesvědčivý výklad o tvorbě cen prodávaných usedlostí a pečlivě zkoumal vliv vývoje
hospodářské situace na výši cen. Zvláště po
třicetileté válce, kdy mnohé usedlosti byly
opuštěny, klesala cena ostatních. Koncem
17. století mnozí poddaní nebyli již schopni
za svého života své usedlosti splatit a vznikaly složité dědické vztahy. Na mnoha
panstvích se přestaly pozemkové knihy vést
a zanikalo vědomí o zákupnosti usedlostí.
Autorovy závěry, opřené o pečlivou práci
s prameny, si právem zaslouží pozornost. Na
podobné téma zaměřil svůj příspěvek Josef
Grulich (Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích): Převody majetku a regionální mobilita poddaných (Jižní
Čechy v 16.–18. století). Studoval změny
majitelů usedlostí v soudním okrsku Vřesce v letech 1625–1795 a zjistil poměrně
velkou rozhodovací volnost poddaných při
výběru nástupců, takže souhlas vrchnosti se
stával jen formalitou. Strategie poddaných
počítala přitom i s možností migrací. Hospodářská stagnace v 17. století mohla působit
na život jednotlivců i pozitivně, protože jim
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umožňovala snazší získání nemovitostí než
v obdobích prosperity. Takový závěr budí
poněkud nedůvěru po tom, co víme odjinud
o nuceném dosazování nových držitelů na
opuštěné grunty. K této tematice má blízko
i následující studie Alice Velkové (Středisko
pro dějiny vědy AV ČR Praha) Státní zasahování do vztahů mezi vrchnostmi a poddanými. K dědickému právu a struktuře venkovské rodiny v západních Čechách na přelomu
18. a 19. století. Autorka sledovala dědické
zvyklosti na panství Šťáhlavy u Plzně. Až
do josefinských reforem zpravidla dědil po
otci nejmladší syn. Patentem z r. 1787 byla
dána přednost nejstaršímu synovi, neboť
se ukázalo, že za nejmladšího velmi často
hospodařil jeho nevlastní otec k neprospěchu držitele gruntu. Nová praxe se brzy
vžila, neboť lépe zabezpečovala majetkové
nároky ostatních sourozenců a umožňovala
plynulejší předávání usedlostí. Otázku existence tzv. druhého nevolnictví v Čechách si
položila Alena Pazderová (Národní archiv
Praha) v článku Velkostatek a poddaní na
panství Rychnov nad Kněžnou. Autorka sice
konstatovala zhoršení situace poddaných
v 18. století v souvislosti s rozvojem robotních dvorů, ale ani zájmem vrchnosti
nemohlo být zbídačení poddaných, kteří
představovali základ místního trhu i pro
vrchnostenské produkty a poskytovatele
pracovních sil pro vrchnostenské podniky.
Autorka proto místo o „druhém nevolnictví“ je ochotna v českých poměrech mluvit
jen o „utuženém poddanství“.
Je pozoruhodné, že otázce odporu
poddaných proti feudálnímu útisku, hojně
frekventované v české historiografii nejen
marxistické, ale i předválečné, je ve sborníku věnována až studie německého autora.
Werner Trossbach (Univerzita v Kasselu)
ji nazval „Vzpurní lidé“? a zabýval se v ní
rezistencí poddaných v oblasti mezi Labem
a Odrou v letech 1550–1789. Především
odmítl tezi, že rozvoj robotního velkostatku
v tomto prostoru byl umožněn nedostatkem
účinného odporu poddaných. Východolabští sedláci nebyli o nic poddajnější než jejich západolabští příbuzní. Robotní zřízení
vedlo spíše k ostřejším projevům odporu.
Jeho nositeli nebyli vždy sedláci, ale často
čeleď a jiné skupiny. Vytvářela se logika
sociálního jednání poddaných, ovlivňovaná
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předávanými zkušenostmi a překračující lokální hranice. Autor upozornil, že ve srovnání s poměrně klidným vývojem v severním
Německu Lužice a Slezsko představovaly
spíše ohnisko neklidu. Podle citovaného
Matthiase Webera šlo o země České koruny,
podléhající stejnému sociálnímu rytmu jako
ostatní rakouské dědičné země. Sociální
souvislosti Lužic s českými zeměmi byly po
třicetileté válce ještě posíleny náboženskou
imigrací. Jde ovšem jen o hypotézy, vlivy
české náboženské emigrace na radikalizaci
poddaných v Lužicích by bylo třeba přesvědčivě prokázat. Dana Štefanová (Historický ústav Vídeňské univerzity) ve studii
Vesnická obec na panství s převahou robotního
velkostatku (Gutsherrschaft) zkoumala otázku pravomocí obecní samosprávy na příkladu tří obcí frýdlantského panství, jejichž
konšelské knihy a další dokumenty ze 17.
a 18. století se dochovaly. Svědčí o tom,
že obec si byla vědoma svých povinností
a práv. Vrchnost měla ovšem větší váhu
při prosazování svých zájmů, avšak nikdy
to nevedlo k úplnému potlačení práv obcí.
Hermann Zeitlhofer (Ústav hospodářských
a sociálních dějin vídeňské univerzity) si
zvolil téma Sociálněhistorické aspekty sňatkového chování. Na příkladu farnosti Kapličky
na panství Vyšší Brod prokázal, že teorie
o pozdních sňatcích a čekání na volná místa
v selském hospodářství nebo řemesle (což
mělo být charakteristické pro poměry v západní společnosti), se nedá ověřit prameny.
V 16 obcích sledované farnosti i lidé bez
půdy a usedlostí se ženili a to zpravidla do
nižších společenských vrstev. Zájem vrchnosti nebránil vzniku této početné skupiny.
Převaha pozdních sňatků byla zapříčiněna
čelední službou, která měla mladému páru
umožnit našetřit potřebné hotovosti před
sňatkem. Lenka Matušíková (Národní archiv Praha) uzavřela pak tento oddíl studií
Vývoj řemesel na panství Poděbrady v 17.–18.
století. Konstatovala agrární charakter panství a zaměření řemeslné produkce pouze
na lokální trh. V 18. století vzrostl zřetelněji
jen počet tkalců, kteří pracovali pro vrchnost a příjmy z řemesla byly pro ně hlavním
zdrojem obživy.
Poslední oddíl Poddanství a sociální
struktury v dlouhodobé perspektivě přináší
široce pojaté komparativní pohledy. Tom
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Scott ve studii Proměny a setrvalost poddanství postoupil dále v relativizování rozdílů
mezi východolabským a západoněmeckým
socioekonomickým systémem. Poukázal
na skutečnost, že v jihozápadním Německu pozdněstředověká agrární krize byla
v rozsáhlých oblastech klášterních statků
řešena obnovením nevolnických vztahů,
především osobní vázanosti poddaných. Ke
konci 16. století, kdy krize byla již překonána, nevolnictví ztratilo svůj účel a stalo se
pouhou formulí, projevující se jen v podobě rekogničních dávek. Scott sleduje výskyt
různých forem osobní vázanosti poddaných
v západní Evropě a dospívá k závěru, že
byly více rozšířeny a měly delší trvání, než
se obecně připouští. Výskyt nevolnictví v jihozápadním Německu je třeba vidět z toho
hlediska a brát v úvahu paralely i v jiných
evropských regionech. Pro vznik východolabského nevolnictví v oblasti středověké
sídelní expanze bylo rozhodujícím momentem převzetí usedlosti selským nájemcem,
tedy věcná vázanost a nikoliv robota či povinná čelední služba. Poměrů ve východní
části střední Evropy se autor dotkl jen okrajově a zůstal dlužen vysvětlení, jak věcná
vázanost spojená s držením usedlosti mohla
zde vést k utužení poddanství či nevolnictví.
Markus Cerman uzavřel sborník studií Středověké počátky nižších selských vrstev. Potvrdil
předpoklad, že vznik těchto skupin souvisel s potřebou pracovních sil na panských
dvorech, v hospodářství rychtářů, farářů
a také velkých selských usedlostí. Soudí,
že je třeba odmítnout souvislost s působením demografického přetlaku v duchu
malthusiánských teorií.
Celý sborník je prostoupen snahou
o překonání ustálených představ o dualismu v sociálním a ekonomickém vývoji Evropy. Je možno říci, že v nejednom ohledu se
autorům podařilo prokázat, že sociálně ekonomický obraz Evropy v době raného novověku byl pestřejší a složitější, než se obecně
soudí. Napomohla tomu i volba Čech jako
terénu, který je sice řazen k východní sféře,
ale zřetelně vykazoval odlišné znaky vývoje.
Především až do třicetileté války nebyla zde
tendence k vytváření robotního velkostatku
dominantní.Válka a na ni navazující hospodářská deprese evropského dosahu měly
za následek negativní změny v krátkém
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časovém rozmezí. Ty vytvořily v Čechách
výbušnou situaci, uvolňující se čas od času
renitencemi a rebeliemi poddaných.
Hlavním objektem zkoumání sborníku
jsou právně majetkové poměry v Čechách,
Morava, a to jen její západní okraj, se objevuje jen v Chocholáčově příspěvku. Záměrem redakce bylo zřejmě porovnání Čech
jako pokročilé části východní oblasti se západními poměry, v nichž lze najít ve zkoumané době v omezeném výskytu rovněž
znevolňující trendy. Východní země České koruny nebyly do komparace zahrnuty,
Slezsko a Lužice se objevují jen příležitostně a spíše náhodně. Přitom některé novější
práce (F. Matějek aj.) ukázaly, že sociální
poměry na Moravě se utvářely stupňovitě
se zhoršující se tendencí severovýchodním
směrem, vrcholící na Těšínsku. Při zahrnutí
těchto terénů by výsledný obraz vyplynul
podstatně plastičtěji.
Analýzy se v řadě sond rozplývají do
velkého časového spatia a při tom uniká
specifičnost jednotlivých období. Např.
vyhrocená situace ve druhé polovině 17.
století je hned doplňována poměry z 80.–
90. let 18.století. Někde úzká pramenná
základna – gruntovní knihy – nedovolí detailněji specifikovat povinnosti poddaných
před vydáním patentu z r. 1775. Jde ovšem
jen o dílčí nedostatky, nad nimiž zcela převažuje přínos všech studií a někdy velmi
podnětné impulsy pro další bádání.
Milan Šmerda
Svatava R a k o v á : Podivná revoluce.
Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti
(1763–1783)
Praha, Triton 2005, 288 s. ISBN 80–7254–
575–2
Vedle překladů syntetických prací
zabývajících se dějinami Spojených států
amerických, především z pera angloamerických autorů (například George B. Tindall
a David E. Shi, Paul Johnson), má český
čtenář možnost seznámit se s monografiemi mapujícími počátky historie tohoto
státu díky významným českým amerikanistům Josefu Opatrnému a Svatavě Rakové.
Zatímco Josef Opatrný se ve svých pracích
zaměřil na vylíčení sedmileté války v Americe, problematiku Texasu a Kalifornie,
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válku Severu proti Jihu a války s indiány,
Svatava Raková se věnovala především popisu vzniku britských amerických kolonií.
Vzhledem k tomuto tematickému rozprostření tak prozatím chyběla v sousledu důležitých událostí starších dějin USA analýza
americké revoluce a války za nezávislost.
Tuto mezeru však nyní zaplňuje nová kniha
Svatavy Rakové.
V úvodních kapitolách se autorka zaměřuje především na analýzu příčin, které
britské kolonie v Americe vedly k roztržce
s mateřskou zemí, jež posléze vyústily do
válečného konfliktu. Oproti obecně zažitým
tvrzením, že kolonie se cítily být Velkou
Británií utiskovány omezováním obchodu
na samotné britské impérium, předkládá
řadu důvodů svědčících pro to, že právě
tato opatření představovala pro kolonie
zároveň nezanedbatelnou výhodu v podobě monopolní ochrany před zahraničním
zbožím. Na zachování dobrých ekonomických vztahů tak měly objektivně zájem obě
strany. Výrazný zlom však znamenala právě
sedmiletá válka, která sice Velké Británii
přinesla nová území na americkém kontinentu, ale rovněž tak i značné zadlužení.
Situaci v samotných koloniích navíc zhoršovaly další faktory. Vedle ekonomické
recese poválečného období šlo především
o příliv obyvatel ze západního pohraničí
na východní pobřeží. Jednalo se především
o vdovy, sirotky a další sociálně slabé či
nebezpečné jedince, kteří svým příchodem
zatěžovali východní osady, jelikož tamější
společnost nebyla na takový stav připravena. V této souvislosti rovněž autorka zmiňuje skutečnost, že stále větší část obyvatelstva
se snažila dosáhnout podílu na politickém
životě i značně radikálními způsoby, avšak
většina těchto výbuchů a excesů byla namířena proti koloniálním sněmům a představitelům místní samosprávy, a nikoli vůči
Velké Británii jako takové. Vrstva elity byla
proto nucena snažit si tyto masy naklonit,
čímž se učila práci s davem, psaní brožur
a pamfletů proti opozičním představitelům
a argumentační rétorice jako takové.
Ačkoli by se mohlo zdát, že na cestu
rozkolu s mateřskou zemí se vydají nejprve
nižší vrstvy nespokojené se svou současnou tíživou situací, byli hlavními iniciátory
naopak příslušníci vyšších vrstev. Svatava
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Raková si v této souvislosti klade otázku,
nakolik byly neshody s Británií nepřekonatelné, že i přes zmiňované hospodářské
výhody nakonec vedly ke snaze o úplnou
samostatnost kolonií. Především šlo o značné zadlužení koloniálních podnikatelů, kteří
byli konfrontováni opatřeními, jimiž chtěla
ústřední vláda v Londýně dosáhnout ozdravení státních financí. Vzhledem k neochotě
kolonií podílet se na výdajích na ochranu
území a nedostatečným vojenským zdrojům
vydala britská vláda nařízení o zastavení kolonizace směrem na západ, s níž naopak
velká část společnosti v koloniích spojovala
významné naděje na finanční zisk plynoucí z pozemkové spekulace. Nově zaváděné
daně, snaha o podvázání podloudného obchodu, zvýšená spoluúčast na financování
obrany a celkově zvýšená frekvence zásahů
Velké Británie do koloniálních záležitostí
vzbudily u obyvatel kolonií nevoli a snahu
vzdorovat. Ačkoli autorka dokládá, že skutečný dopad nepopulárních zákonů (zákon
o kolkovném, tzv. Townshendovy zákony,
dovoz čaje za zvýhodněných podmínek pro
Východoindickou společnost) byl nepatrný,
odpor proti nim se stal možností demonstrace stále usilovnější snahy omezit vliv britského parlamentu na koloniální záležitosti,
které vycházely z dobové liberální teorie
o zastoupení v zákonodárných sborech.
Výhodu na straně kolonistů představoval
fakt, že prakticky od počátku dokázali postupovat vesměs jednotně a koordinovaně.
Manévry v politických a ekonomických
záležitostech mezi Londýnem a koloniemi,
jež autorka označuje jako „britsko-americký
tanec vpřed – vzad“ (s. 67), ukazují vyjednávací a argumentační strategie obou stran
a jejich postupné proměny. Svatava Raková
zde rozebírá nejvýznamnější práce tehdejší koloniální publicistiky, jež mohla mít na
celou situaci zásadní vliv. Dokládá to například na případu pamfletu Thomase Paina
Zdravý rozum (Common Sense) z roku
1776, který na rozdíl od předchozích děl,
jež za hlavního viníka rozporů označovala
britský parlament, přiřkl hlavní vinu osobě
panovníka Jiřího III. Právě rozbor ideového pozadí americké revoluce představuje
základní a nejpropracovanější část knihy.
Autorka se věnuje pečlivému rozboru základních dokumentů vzniklých v průběhu
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popisovaných událostí a předjímá i jejich
dopad na pozdější vývoj. Stejnou pozornost si zaslouží i její snaha interpretovat
symbolický význam řady protestních aktů
a jejich včlenění do kontextu specifického
amerického prostředí, což považuji za jeden
z nejpřínosnějších rysů této práce. Události na americkém kontinentu jsou rovněž
zasazeny do mezinárodního politického
kontextu, ačkoli tento aspekt se již takové
pozornosti netěší. Podobnou připomínku
lze vznést i k popisu vojenských operací či
profilů předních činitelů americké revoluce,
avšak tyto informace je možno nalézt ve
speciálně zaměřených pracích. Ocenění si
rovněž zaslouží závěrečná kapitola, jež se
zabývá hodnocením války za nezávislost
a americké revoluce v historiografii.
Kniha Svatavy Rakové představuje
do značné míry vyčerpávající pohled na
tuto důležitou událost americké historie,
jež si právem zaslouží pozornost. Autorka
nejen koriguje některé zažité představy
a stereotypy, ale současně podává důkladnou analýzu ideologického vývoje a zrání
americké společnosti. Činí tak z pohledu
jejích čelních představitelů i z perspektivy
„obyčejných“ lidí či dobovou společností
zpravidla opomíjených skupin (žen, černochů, indiánů). Podle mého názoru by
možná bylo dobré nepřerušit líčení událostí
uzavřením pařížského míru, ale dovést ho
na počátek 19. století k tzv. „druhé válce za
nezávislost“ (1812–1814), jež znamenala
definitivní etablování USA jako samostatného státu. To však na kvalitě této práce
a jejím pozitivním ocenění nic nemění.
Václav Pražák
Susanne Claudine P i l s – Jan Paul
N i e d e r k o r n (Hg.): Ein zweigeteilter Ort? Hof und Stadt in der Frühen
Neuzeit
Innsbruck – Wien – Bozen 2005 (= Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte,
Band 44), 271 s. ISBN 3–7065–4165–3
Na konci března 2003 se ve Vídni
konal osmý workshop pracovní skupiny
Dvory domu rakouského (Höfe des Hauses
Österreich), která od svého vzniku v roce
1999 pořádá pravidelná diskusní setkání
k různým interdisciplinárně vymezeným
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otázkám života na zejména raně novověkých dvorech Habsburků. Tématem březnového diskusního setkání se staly vztahy
mezi panovnickým dvorem a rezidenční
Vídní s důrazem na 17. a první polovinu
18. století. Devět příspěvků pronesených na
něm bylo publikováno ve sborníku, který
byl vydán na konci roku 2005. Stejně jako
jednání workshopu je i sborník rozdělen
do čtyř částí.
V první části nazvané Dvůr a město
– město jako rezidence prezentoval nejprve
Jörg Wettlaufer (Kiel) výsledky projektu
na vydávání příruček dvorů a rezidencí
v pozdně středověké Římsko-německé říši,
který zaštiťuje Rezidenční komise akademie
věd v Göttingen (Höfe und Residenzen im
spätmittelalterliche Reich). Jejím cílem bylo
vytvořit nové základy pro výzkum dvorů
jako politických, sociálních a kulturních
center mezi léty 1200 až 1650. První díl
této příručky zabývající se dynastiemi
a dvory, na němž pracovalo asi 200 autorek a autorů, přitom vyšel na podzim 2003
(mezi uspořádáním vídeňského workshopu
a vydáním sborníku vyšel druhý dvoudílný
svazek této příručky věnovaný obrazům a
pojmům spjatým s pozdně středověkými
dvory). Po představení tohoto dlouhodobého projektu i jeho prvních výsledků se
autor věnoval možnostem využití příruček
pro výzkum vztahů mezi dvory a městy
(konflikty mezi městy a jejich majiteli, daňová zátěž měst, profit měst z dvorského
konzumu či kulturní transfer v oblasti architektury). V druhém příspěvku se následně
Holger Th. Gräf (Marburg/Lahn) věnoval
malým rezidencím v Římsko-německé říši.
Na příkladu dvou hessenských rezidenčních měst Arolsen a Butzbach se zaměřil
zejména na jejich historickou topografii
v 17. a v první půli 18. věku. Relativizoval
dosavadního tvrzení o přísném rozdělení
dvorsko-aristokratické a měšťanské sféry
ve městech, mezi nimiž naopak probíhala
intenzivní kulturní výměna.
Měřeno počtem příspěvků je nejbohatší druhá část sborníku věnovaná dvorskému
hospodářství jako impulsu pro vznik metropole. Oproti prvnímu oddílu se jednotlivé
studie již věnovaly výhradně vídeňskému
dvoru. Andreas Weigl (Vídeň) se zaměřil
na význam vídeňského dvora pro městskou
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ekonomiku ve druhé polovině 17. století.
Podíl dvora na příjmech městského hospodářství se snažil zjistit především z výše
příjmů různých dvorských hodnostářů,
úředníků a řemeslníků, kteří (zejména
podle soupisu z roku 1660) bydleli ve
městě. Menší pozornost věnovat také objemu financí, které dvůr utrácel ve městě
za viktuálie, oděvy, ubytování a otop či za
další služby. V následující stručné rozpravě
se Herbert Haupt (Vídeň) věnoval dvěma
zvláštním typům mimocechovních řemeslníků raného novověku: dvorským a následně
i dvorským svobodným řemeslníkům, tedy
zpravidla specialistům, o jejichž zřízení se
roku 1572 zasloužil Maxmilián II. Autorem
posledního třetího článku zaměřeného na
dvorské hospodářství byl Peter Rauscher
(Vídeň), jenž se věnoval vídeňským židům
a jejich vztahu ke dvoru a městu mezi léty
1625 a 1670, tedy v čase tzv. druhého vídeňského ghetta. Soustředil se především
na ekonomické vztahy mezi vídeňskými
židy a habsburským dvorem v oblasti finančnictví (židé jako poskytovatelé úvěru, zdanění židů), obchodu s cennostmi,
drahými kovy a s koňmi. Neponechal ale
stranou ani otázku vnímání židů na dvoře
(například v posměšných básních) či konflikty mezi židy a vídeňskými řemeslníky.
Třetí část jednání vídeňského
workshopu a následně i sborníku byla věnována městu jako jevišti dvorského života.
Harald Tersch (Vídeň) se nejprve zaměřil
na obraz Vídně a hofštátu v cestopisné literatuře okolo roku 1700. Pramenem se mu
stal hlavně obsáhlý popis dvora a města od
německého právníka Johanna Basilia Küchelbeckera vydaný roku 1730, který ale
zasadil do obecnějšího kontextu soudobé
cestopisné produkce o Vídni (Casimir Freschot, Hieronymus Welsch, Charles Le Maistre, John Burbury, Georg König a další),
v níž město plnilo především úlohu kulisy
dvora a svůj lesk odvozovalo od jeho velikosti. V následujícím příspěvku se Rouven
Pons (Drážďany) zabýval každodenností
vyslanců ve Vídni okolo roku 1700. Na
základě zpráv, korespondence, ale třeba
i deníků vyslanců především z Římsko-německé říše se pokusil odkrýt oficiální fasádu
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nádhery a lesku života vyslanců na císařském dvoře. Po přiblížení skladby vyslanců
se věnoval například jejich socializaci na
dvoře, budování potřebných kontaktů, konfliktům souvisejícím kupříkladu s odlišnou
kulturou zvaní ke společnému stolování, ale
také jejich ubytování, stravování či třeba
jejich dopravě po městě. V posledním třetím příspěvku této části se Martin Scheutz
(Vídeň) zaměřil na slavnosti pořádané na
dvoře v 17. až 19. století o Zeleném čtvrtku,
tedy krmení chudých a mytí nohou starcům.
Sledoval nejprve středověké kořeny tohoto
rituálu, jeho teologické základy a především
význam v komunikaci mezi dvorem a veřejností. Velice důkladně popsal průběh ceremoniálu s ohledem na jeho organizační
zajištění, genderový aspekt, mikrotopografii
festivity či na roli přihlížejících. Nakonec
interpretoval význam obou aktů v kontextu
slavností liturgického roku, zejména Velikonoc, jako projevu zbožné sebeprezentace
mocnáře, při níž se přihlížejícím představoval jako boží zástupce na zemi.
Poslední čtvrtá část sborníku je věnována městu a jeho „okrajům“, tedy
okrajovým vrstvám městské společnosti.
Právě jednou skupinou z tohoto „okraje“,
žebráky, se ve svém sdělení zabýval Thomas Just (Vídeň). Nejprve stručně popsal
chudinskou politiku monarchie ve druhé
polovině 17. a století a následně se zaměřil
na habsburské nadace pro chudé, zejména
na síť špitálů.
Jako prakticky žádný sborník nemá
ani tento soubor příspěvků ambici řešit problematiku vztahu mezi císařským dvorem
a Vídní v její úplnosti. Zejména ve druhé
části věnované ekonomickým souvislostem
soužití a také ve třetím oddíle všímajícím
si každodennosti mezi dvorem a městem
ale jednotliví autoři dokázali položit pramenům zajímavé otázky související s životem
ve Vídni především v 17. a 18. století. Přináší tak i materiál ke komparaci s dalšími
středoevropskými metropolemi, ale třeba
i s venkovskými šlechtickými rezidencemi.
Josef Hrdlička
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Dějiny 19. a 20. století
Martin P u l e c : Organizace a činnost ozbrojených pohraničních
složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989
Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu č. 13. Praha,
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2006, 319 s. ISBN
80–86621–18–9
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) představuje ve své řadě Sešity rozsáhlejší studie. Od roku 1999, kdy se objevil
první svazek věnovaný československému uranu a kdy je obsahem každého
sešitu formátu A4 vždy jen jedna studie, jsou nyní součástí jednoho svazku
publikace dvě. Kromě stejné tematiky a zdůraznění v úvodu první studie,
že je koncipována „jako úvodní studie k seznamům osob, které zahynuly na
státních hranicích,“ (s. 13) spíná obě části Sešitu č. 13 v závěru společný
soupis pramenů a literatury, seznam zkratek a resumé (české, anglické
a německé).
Střežení československé státní hranice v období od února 1948 do
listopadu 1989 Pohraniční stráží (PS) a pokusy o přechod státní hranice
jsou problematikou, která si v oblasti prací věnovaných bezpečnostním
složkám poúnorového Československa postupně získává své místo. Změna
režimu přivedla na státní hranici se Západním Německem a Rakouskem
(do jisté míry také s NDR) společně s emigrační vlnou také zvýšenou snahu o zamezení přechodů všemi prostředky: každý, kdo hranici překročil,
se v optice komunistického režimu stával jeho nepřítelem, ať již skutečná
motivace jeho pokusu byla jakákoli. Tomu odpovídaly také trestní sazby,
přičemž kontrolované sdělovací prostředky zdůvodňovaly poúnorová
opatření na státní hranici snahou zamezit vstupu „agentů“ z opačné strany,
kteří by zde pracovali pro nepřítele a odvraceli pracující z budovatelské
cesty. Snaha eliminovat pokusy o přechod státní hranice na „západ“ vedla
nejprve k posilování pohraničních útvarů SNB, ke „sloučení“ Finanční stráže
s těmito útvary, k dílčímu posílení příslušníky čs. armády až ke převzetí
několika armádních pluků, což vedlo k opuštění relativně propustného
pochůzkového způsobu střežení.
V letech bezprostředně po listopadu 1989 byla problematika pokusů
o přechod státních hranic naplňována především memoáry, svědectvím
významných osobností, což vyplývalo mj. i ze zájmu o studium poúnorové
politické emigrace. V posledních letech se pak využívá k poznání této problematiky i materiálů Muzea Policie ČR, fondů Archivu Ministerstva vnitra
ČR vzniklých z činnosti Pohraniční stráže, resp. fondů této bezpečnostní
složky uložených na Slovensku.
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Martin Pulec se problematice osob zastřelených na státní hranici věnoval s větší či menší intenzitou badatelsky jako pracovník ÚDV od roku
1999. Publikačně archivní studia zhodnotil v článku, který se přehledově
věnoval pohraničním útvarům v prvních letech po únoru 1948 a jejich
službě na státní hranici. Pulec v něm v základních rysech nastínil změny
ve střežení státní hranice, k nimž došlo po únoru 1948. Vedle organizace
útvarů charakterizoval, byť stručně, různé oblasti jejich činnosti (zpravodajství, způsob služby, spojení). V závěru tohoto článku se Pulec dotkl
vzniku tzv. nové sestavy Pohraniční stráže počátkem roku 1951 a záměrů
týkajících se vybudování ženijnětechnických opatření.1 V témže roce převyprávěl a okomentoval případ dvou mladíků z okresu Aš vyprovokovaných
k pokusu o přechod státní hranice spolupracovníkem zpravodajských
orgánů Pohraniční stráže. Obě osoby při pokusu zahynuly.2 Ke stejnému
případu se vrátil po několika letech na stránkách sborníku Securitas imperii,
kdy k vylíčení příběhu připojil pasáže o činnosti zpravodajských orgánů
Pohraniční stráže a podrobněji rozebral soudní dohru tohoto případu.3
V první studii Sešitu č. 13, pod názvem Organizace a činnost ozbrojených
pohraničních složek, čtenář nalezne na 100 stranách text věnovaný organizaci
pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti, resp. Pohraniční stráže,
a vylíčení toho, jakým způsobem a jakými prostředky hranici střežily. Vedle
toho je součástí studie 57 stran tabulek.
V úvodu autor jednak představuje téma své činnosti a zdůrazňuje,
že studie vznikla již v letech 2000–2002 (můžeme se tedy domýšlet, že
s jejím zveřejněním vyčkal ÚDV do dokončení seznamu zastřelených
na státní hranici), jednak upozorňuje na druhy pramenů, které využíval
(předpisy PS, denní hlášení, vojenské kroniky brigád PS, vyšetřovací zprávy
jednotlivých případů – s. 12 nn.). Problematiku týkající se pohraničních
útvarů pak autor rozdělil na organizaci ostrahy hranice (30 stran textu)
a výkon služby (58 stran).
V části věnované organizaci pohraničních útvarů ministerstva vnitra
nejprve na základě dostupné literatury shrnuje období do února 1948
a poté základní rysy následujících necelých dvou let, kdy byla např.
„sloučena“ Finanční stráž s pohraničními útvary SNB v Pohraniční stráž
SNB nebo nastalo posílení těchto útvarů příslušníky čs. armády, čímž
bylo dosaženo počtu přes 6 000 mužů. Poté se však již věnuje organizaci
Pohraniční stráže po 1. 1. 1951, kdy došlo k téměř trojnásobnému navýšení jejích počtů posílením několika pluky čs. armády a kdy dostala tato
bezpečnostní složka vojenský charakter. Autor vedle charakteristiky této
změny, která se stala základem střežení státní hranice až do roku 1989,
1
P u l e c , Martin: Nástin organizace a činnosti ozbrojených pohraničních složek v letech
1948–1951. In: Securitas imperii 2001, č. 7, s. 55–96.
2
P u l e c , Martin: A přijďte v hasičských uniformách. Lidové noviny 21. 4. 2001.
3
P u l e c , Martin: Případ Vražda. In: Securitas imperii 2005, č. 12, s. 317–328.
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přibližuje čtenáři organizaci Pohraniční stráže na jednotlivých úrovních:
první sled, tj. pohraniční roty, velitelství praporů a velitelství brigád; pozornost věnuje také jednotkám a útvarům výcvikovým a školním. Zabývá se
jejich organizační strukturou a jejími podstatnými změnami. Pak je několik
stran věnováno organizačnímu složení Velitelství Pohraniční stráže, resp.
Hlavní správy Pohraniční stráže, na něž „bez varování“ navazuje shrnující
pasáž. Sepsání organizačního vývoje v této podobě nebylo lehké – stinnou
stránkou snahy sklenout příběh přes čtyři desetiletí na omezeném prostoru
je to, že organizační změny pouze registruje, nepodává jejich motivaci, ač
při celostním pohledu na PS se některé interpretace nabízely. Obecný pohled na strukturní prvky pohraničních útvarů pak autorovi jen v malé míře
umožnil přihlížet k rozdílům v organizaci útvarů a počtech pohraničníků na
hranici s NSR a Rakouskem, přičemž posilování tzv. ochrany jižní hranice
bylo zejména v 50. letech jedním ze zásadních faktorů organizačních změn.
Další část je věnována výkonu služby při ostraze státních hranic.
Pokud lze soudit z citovaných pramenů, je využíváno hlavně služebních
předpisů (ať již z konce 50. let nebo novějších od 70. let) a vojenských
kronik pohraničních brigád (hlavně znojemské a domažlické). Čtenář
tak získá představu o druzích hlídek a taktice tzv. ochrany státní hranice.
Tyto pasáže jsou doplněny vypsáním několika případů pokusů o přechod
hranic, které ilustrují taktiku a způsob ochrany státních hranic. Střežení
státní hranice však nebylo jen o počtu pohraničníků a hlídkování v terénu, jeho úspěšnost zvyšovaly i další prostředky, z nichž některým autor
věnoval zvláštní podkapitoly. Jednalo se o zpravodajskou činnost PS,
ženijnětechnické zabezpečení a režim v hraničním a zakázaném pásmu
a z toho vyplývající spolupráci s obyvatelstvem v pohraničí. Popis těchto
prostředků je vhodně doplněn o zmínky ze spojovací a dopravní oblasti,
neboť v případě signálu podaného signální stěnou bývala z roty vysílána
po účelové komunikaci skupina vojáků v terénním automobilu ke státní
hranici, aby tam tzv. narušiteli přehradila cestu (skupina překrytí).
Přínosem práce je tabulková část, která na 57 stranách přináší v 57
tabulkách řadu zajímavých údajů převzatých z pramenů, např. o počtu
příslušníků PS (k 1.10.1953 to bylo přes 18 000 – s. 123), o výsledcích
zadržených (r. 1989 jich bylo 2 141 – s. 115). Pro některá léta jsou čtenáři
k dispozici údaje o počtu občanů-pomocníků PS (r. 1979 jich bylo 7 095 – s.
159), o služebních psech, výzbroji a technickém vybavení, ženijnětechnických prostředcích (např. r. 1956 užívala PS 1 065 km drátěného zátarasu,
960 km kontrolního pásu a 965 věžových pozorovatelen – s. 149). Lze jen
litovat, že na údaje tabulkové části není z hlavního textu odkazováno, čímž
by mnohá z tvrzení získala na plastičnosti a pádnosti. Drobná opomenutí
jako v případě roty Cetviny (uvedeno Cestviny – s. 167) a označení pokračování tabulky 57 jako 69 (což může vyvolat hledání „ztracených“ 12
dalších tabulek) nejsou v zásadě nijak závažná.
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Poněkud nezvykle působí „strom“ kapitol. Kapitola 2 má podkapitolu
2.1, která se dále dělí, avšak podkapitolu 2.2 již nenalezneme; obdobné je
to v kapitole 3. Na mnoha místech se setkáváme s tím, že odkaz následuje
až po několika odstavcích. Řídké odkazy způsobují, že čtenář mnohdy
neví, zda na základě téhož materiálu byly zpracovány odstavce předešlé či
následující. Tento jev má ještě jednu konotaci: v případě detailního popisu
jevu (např. činnosti hlídky, elektrifikovaného zátarasu) nevíme, zda autor
čerpal z normy, jak má daná věc v ideálnu vypadat, nebo zda předkládá své
údaje také na základě zprávy o skutečném stavu věci (kupř. pasáž o použití
min na elektrické odpálení).
Seznamy osob usmrcených na státní hranici, které tvoří druhou část
Sešitu ÚDV č. 13, mají dolní hranici časového intervalu rok 1945. Tabulek (seznamů) je několik. Jsou to tabulky, které vedle osobních údajů
o zahynuvší osobě obsahují informace o místu a okolnostech úmrtí, jakož
i příčině smrti (zastřelení, sebevražda atd.), odkaz na archivní pramen.
Hlavní tabulkou je seznam osob, které zahynuly při přechodu čs. hranic do
Německa a Rakouska od února 1948 do konce roku 1989. Seznam je podán
ve dvojím provedení: jednou jako abecední, podruhé chronologický podle
data úmrtí. Z chronologické tabulky lze zjistit, že z celkového počtu 280
usmrcených bylo do tří let od února 1948, tedy v době, kdy se vlna útěků
přes hranici vzedmula, kulminovala a začala opadávat, na hranici usmrceno
64 osob. O rok později, do února 1952, již za nové (vojskové) sestavy PS
přibylo dalších 33 usmrcených – poměrně velký počet při menším ročním
počtu pokusů o přechod než v předešlém období.
Stejným způsobem (abecedně a chronologicky podle data úmrtí) jsou
prezentovány i další seznamy. Jedná se o seznam pravděpodobně zahynuvších osob při pokusu o přechod hranice do Německa nebo Rakouska
(57, z toho 11 před únorem 1948), dále seznam osob, které přišly o život
v souvislosti se zásahem PS, nikoli však při pokusu o přechod hranic;
seznam osob usmrcených na hranici v letech 1945–1948 a seznam osob
usmrcených při přechodu čs.-polských a čs.-maďarských hranic (rovněž
od roku 1945).
Celkově lze říci, že autorova práce je založena na prostudování velkého množství pramenů, přičemž bylo využito i výsledků práce dalších
pracovníků ÚDV. Přes některé připomínky jsou obě Pulcovy práce velmi
užitečné a měly by přispět nejen k lepší znalosti historie ochrany státní
hranice, ale i k lepšímu poznání činnosti bezpečnostních složek v poúnorovém Československu.	
Pavel Vaněk
*
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Karel M a i e r : Hospodaření a rozvoj
českých měst 1850–1938
Praha, Academia 2005, 376 s. ISBN 80–200–
1245–1
Recenzovaná publikace není navzdory
svému názvu dílem historiků, jde o výstup
výzkumného záměru Českého vysokého
učení technického v Praze „Management
udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území“. Zájem
autorů se sice do jisté míry kryje s badatelským zájmem historiků, zabývajících se dějinami měst, městských elit a samosprávy ve
druhé polovině 19. století a v meziválečném
období, k totožné látce ovšem tým ČVUT
přistupuje s velmi odlišnými prioritami.
Zájem historiků směřuje spíše k výzkumu městských elit jako významného
hybatele hospodářských a společenských
změn na cestě od stavovské k občanské
společnosti, přičemž velký prostor zde
dostává studium projevů občanského vědomí (spolková činnost, všestranné aktivity samosprávných orgánů atd.) i reliktů
stavovského staroměšťanství (sňatková
strategie, vztah vůči státu atd.) a výzkum
je podle německých vzorů koncipován poměrně široce na pomezí historie, sociologie
a kulturních věd, například s důrazem na
studium otázky společenské prestiže, symbolického významu festivit i vzájemných
vazeb různých společenských a profesních
skupin. Takto vymezený výzkum ovlivňuje
i tak tradiční historickou disciplínu, jakou
je historiografie měst a regionů.
Vzhledem k obtížnosti problematiky je
na historiky vymezeném badatelském poli
zatím poměrně malá pozornost věnována
čistě ekonomickým a managerským otázkám rozvoje měst, jednomu z důležitých
limitů rozvoje urbanismu i občanského
vědomí místní elity. Detailní analýza komplikovaně strukturovaných rozpočtů municipalit vyžaduje totiž od historiků nejen
alespoň základní ekonomický přehled, ale
také jisté znalosti o vedení účetnictví a velmi pracně získávané zkušenosti – vždyť rozpočty byly často sestavovány tak, aby jejich
formální podoba vylepšila pověst vládnoucí
garnitury před voliči i nadřízenými orgány
samosprávy a jedině hloubkové kontroly
hospodaření, prováděné po několik týdnů
týmem odborníků, byly schopny zhodnotit
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pravý stav věci. Moderní metoda benchmarking, používaná ve své aplikaci ke komplexní analýze municipálního hospodaření, je
v historické obci jen málo známým pojmem,
i když by i přes svůj původ mimo oblast
historických věd mohla přinést řadu zajímavých inspirací.
Maierova publikace svým specifickým
přístupem k látce historiky upozorňuje
právě na deficity jejich vlastního přístupu
a otevírá některé nové horizonty pohledů
do metodologie technických a ekonomických věd. Autor neopomenul podat výklad
důležitých pojmů, které ve své práci používá, přičemž hned na úvod zdůrazňuje,
že pojmy používá anachronicky k dobové
dikci a již tímto je stanoven podstatný odstup od pohledu historiků. Také v seznamu
literatury (kam je nesprávně zahrnuta i řada
pramenů) se tento odstup projevuje – snad
až příliš. Autor recipuje jen některé významné práce pražských historiků (P. Horská,
J. Pešek), jejichž příspěvek k diskusi o vymezení hlavních pojmů pro urbanizaci
a ekonomický vývoj českých zemí doprovází i teoretický úvod opřený jinak spíše
o díla J. Schumpetera, W. Rostowa, N.D.
Kondraťjeva aj. Zcela chybí jak zahraniční
produkce pro větší města habsburské říše
(výjimkou je práce J. Purchly pro Krakov),
tak dokonce i některé významné časopisecké studie i monografie pro srovnatelná
města českých zemí (Brno, Moravská Ostrava, Prostějov, Ústí nad Labem). Pohled do
architektonického vývoje měst mimo Prahu
zastupuje především rozsáhlé dílo K. Kuči,
další významné příspěvky chybí (J. Vybíral,
P. Zatloukal aj.).
Přestože je v názvu uveden termín
„česká města“, jedná se vlastně o detailní
analýzu hospodaření a rozvojových strategií čtyř měst – Českých Budějovic, Hradce
Králové, Pardubic a Plzně. Některé důležité informace, především tabulky, grafy
a část plánů autor přesunul na přiložený
CD-ROM, čímž knihu v mnoha ohledech
odlehčil, zvýšil kompaktnost textu a zvlášť
zvídavým čtenářům neupřel zajímavá data.
Každé město je analyzováno podle promyšlené matrice: Nejprve je „vymezeno území“,
jsou tedy vysvětleny základní demografické
a správní limity rozvoje města. Ve srovnání
s podobně zaměřenými charakteristikami,
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připojovanými téměř povinně k německým
pracím na toto téma, je Maierův popis poměrně stručný, rozhodně není lpěno na
detailech a některé základní geografické
údaje jsou vůbec přesunuty do následující
podkapitoly „vnější podmínky a širší kontext
rozvoje města“, všechny čtyři její varianty
jsou velmi zdařilou a čtivou charakteristikou obecných podmínek rozvoje města.
Excelentní, v historické produkci nevídaný
komplexní pohled do problematiky municipálního hospodaření nabízí podkapitola
nazvaná „rozpočty města“. Je třeba ovšem
i tady upozornit, že se autor nevyhnul dohadům o směřování některých finančních toků.
Především nedokázal zodpovědět otázku,
kde města vlastně shromažďovala kapitál
k obrovitým investicím do infrastruktury
a domnívá se např. v případě Pardubic, že
město „k realizaci svých investičních akcí
spolupracovalo s jinými zdroji“. Že tímto
zdrojem byl snad okresní rozpočet nebo
snad (pravděpodobněji) zdroje městské
spořitelny, autor předpokládá asi správně,
ani jemu se však věc nepodařilo věrohodně
vysvětlit. Autor se dále systematicky zabývá
komplexní analýzou faktorů rozvoje města,
zmiňuje vliv armády, železnice, průmyslu,
image města a řadu dalších faktorů a navazuje analýzou investičních záměrů města
a fungováním městských podniků. Výklad
je shrnut a uzavřen pohledem do politiky
územního rozvoje města, do realizovaných
i nerealizovaných urbanistických koncepcí.
S výjimkou Pardubic je ke každé kapitole připojen ještě oddíl „hlavní aktéři
rozvoje“, čímž autor míní rozvahu nad podílem místních klíčových podnikatelských
subjektů, armády, církve a v neposlední
řadě také příslušníků místní honorace
k rozvoji města. V těchto pasážích autor
dokázal velice dobře vystihnout mechanismy získávání inovačního know-how
pro modernizaci města a některé důležité
osobní vazby členů nejužší městské elity na
představitele podnikání, současně je však
v této části práce velmi citelná absence výzkumu vývoje lokálních politických elit jako
téma sociálních dějin. Medailonky starostů, nejčastěji zastoupených „aktérů“, totiž
nemohou vysvětlit složitost rozhodování
kolektivního orgánu – obecního výboru,
v jehož personální skladbě je možno na-
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lézt odpovědi na mnoho otázek, se kterými si Maier nedokázal poradit. K. Maier se
pochopitelně nemohl pokoušet v plném
slova smyslu rozšířit své badatelské pole
o další obsáhlé téma z oblasti sociálních
dějin, přesto by bylo asi poctivé na tento
aspekt studia více upozornit a do textu zařadit odkazy, jakési „háčky“, vedoucí zájemce
tímto směrem. Jak již bylo naznačeno výše,
literatura ke zmíněnému aspektu dějin měst
již není pominutelná.
Maierova kniha jistě stojí za přečtení.
Pro zájemce o historii nabízí nový, málo
vídaný interdisciplinární pohled na výzkum
dějin města a samosprávy. Je třeba mít ovšem na paměti, že autor není historik a některá očekávání proto dílo prostě nemůže
naplnit. Ale to už je vlastně řeč o výhodách
a nevýhodách snad všech interdisciplinárních přístupů a prací stojících na pomezí
vědních disciplín.	
Lukáš Fasora
Milan H l a v a č k a : Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv
na hospodářský, sociální a intelektuální
rozvoj Čech 1862–1913
Praha, Libri 2006, 207 s. ISBN 80–7277–
297–X
Milan Hlavačka obrátil svoji pozornost
na doposud opomíjené téma české samosprávy, která hrála významnou úlohu v procesu utváření české národní a občanské společnosti. Autor si dal za úkol postihnout
vznik a fungování české samosprávy „tak,
jak byla tvořena, chápána a uskutečňována
přímo ve ‚společenském terénu‘“. Nešlo mu
tedy o právně historický pohled sledující
normativní změny, ale spíše o vystihnutí
skutečného naplnění vymezeného právního
prostoru, přiblížené historickými metodami. V činnosti samosprávných grémií vidí
autor jednu z méně nápadných, nicméně
velmi důležitých oblastí, v nichž se utvářely
moderní občanské postoje a zároveň také
budovala potřebná infrastruktura. Zároveň
je nutné dodat, že absence okresních zastupitelstev na Moravě představovala jedno
z vážných znevýhodnění českého obyvatelstva v markrabství oproti šťastnějším spoluobčanům v Čechách.
Hlavačka zkoumal samosprávné instituce formou mikrostudií na třech úrov-

D Ě J I N Y

1 9 .

ních: obecní (na příkladě písecké výstavy
roku 1867), okresní (vznik mělnického
okresního zastupitelstva) a zemské (zemí
financované budování lokálních železničních tratí). Vedle toho se zabýval některými
speciálními problémy např. vztahem šlechty
k samosprávným institucím, užíváním jednacího jazyka v samosprávné činnosti, spory
se státní byrokracií, vztahem k industrializaci a obecnímu majetku apod.
K nejzajímavějším částem práce patří
vylíčení specifického aspektu vývoje české
samosprávy spočívajícího v tom, že samosprávné úřady spoluvytvářely zvláštní mentální prostředí, v němž se české národní
hnutí realizovalo jako alternativa vůči státní
moci. Hlavačka vznesl originální tezi o samosprávě jako vědomém předstupni státní
samostatnosti a přiblížil čtenářům, jak se
česká politická reprezentace po neúspěchu
státoprávní politiky soustředila na rozvoj
samosprávných institucí. Politicky dominantní mladočeši se roku 1899 pokusili
využít samosprávných orgánů k provádění obstrukce vůči státnímu aparátu poté,
co předlitavská Clary-Aldringenova vláda
definitivně odvolala jazyková nařízení pro
Čechy a Moravu. V organizační rovině bylo
výsledkem tehdejší nespokojenosti s postavením českého národa založení Národní
rady české v roce 1900.
Hlavačka rovněž pečlivě sledoval proces vytváření koordinačních orgánů českých
samospráv a zhodnotil úlohu sjezdů českých okresních a městských samospráv.
Organizačním vrcholem tohoto hnutí bylo
vytvoření Svazu českých okresů a Svazu
českých měst v letech 1907 a 1908. Na
obrazu české a německé samosprávy autor
ukázal, jak docházelo k duchovnímu i materiálnímu rozštěpení země a k vytváření přesvědčení, že pro rozvoj vlastních národních
aktivit není nutná spolupráce s adekvátním
prostředím druhého národa.
Hlavačka ve své práci také zdůraznil,
že v samosprávných institucích vyrůstala
budoucí úřednická garnitura československého státu, která po roce 1918 zaujala místa na ministerstvech a ve vysokých státních
úřadech. Autor mj. připomněl, že již před
rokem 1918 pražské zastupitelstvo suplovalo funkci volené reprezentace českého
národa.
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Na závěr knihy připojil autor biografie
významných představitelů české samosprávy: nejvyššího maršálka království Českého
Jiřího Kristiána knížete Lobkowicze, tajemníka plzeňského okresního zastupitelstva
Františka Schwarze a starosty hlineckého
okresního zastupitelstva Karla Adámka.
Kniha Milana Hlavačky patří k průkopnickým dílům v české historiografii,
neboť naznačuje nové možnosti zkoumání
politických a správních dějin v habsburské
monarchii a přináší velké množství podnětů
k pochopení mentálních změn probíhajících v české společnosti v druhé polovině
19. a počátkem 20. století. Zároveň přináší
metodologicky podnětnou kombinaci několikavrstevného zkoumání historických
jevů.
Pavel Cibulka
Tomáš J í l e k a kol.: Železná opona.
Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948–1989
Praha, Nakladatelství Baset 2006, 162 s., příloha DVD, ISBN 80–7340–080–4
Publikace populárně-naučného charakteru, na níž se podílel kolektiv devíti autorů, se na 150 stranách textu (A4)
věnuje „železné oponě“ (sousloví spíše
z „profesního“ jazyka politiků a novinářů)
na československo-západoněmecké a čs.-rakouské státní hranici.
Systém ochrany státní hranice s tzv.
kapitalistickým světem, který byl po roce
1989 likvidován, měl svůj počátek v sestavě brigád Pohraniční stráže (PS), působící
na státní hranici od roku 1951 a spadající
organizačně s výjimkou několika let pod
resort vnitra. Tyto brigády prostřednictvím
rot již nestřežily svůj úsek pochůzkově jako
pohraniční útvary SNB do roku 1950, ale
tzv. vojskovým střežením s větším počtem
pohraničníků, doprovázeným zvláštním režimem omezení a vyloučení vstupu v pohraničním území, ženijnětechnickými opatřeními, zpravodajskou činností, spoluprací
obyvatelstva atd.
Spíše úvodem do problematiky jsou
mezi 15 kapitolami knihy svou stručností
a obecností pasáže věnované české zemské hranici a československé státní hranici
do února roku 1948 A. a T. Jílkových, jejichž východiskem jsou dřívější publikace
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T. Jílka. Týž autor je také podepsán pod
částí věnovanou zostřování režimu na státní
hranici krátce po únoru 1948. Mezi nejlepší části lze považovat kapitoly sepsané M.
Pulcem a Ľ. Morbachrem. Pulec na základě
materiálů z činnosti PS seznamuje čtenáře
s jednotlivými aspekty ochrany státní hranice v podání Pohraniční stráže – s náčrtem
organizační struktury, organizací služby
k ochraně státní hranice na pohraniční rotě,
s využitím služebních psů, se zpravodajskou
činností, s příklady pokusů o přechod státní
hranice, se spoluprací s místním obyvatelstvem. K tomuto se pak přimyká popsání
organizace útvarů na hranici s NSR. O úseku rakouské hranice pak pojednal T. Jílek
a čtenář se může v této kapitole dobrat některých odlišností od poměrů na bavorské
hranici (užší hraniční a zakázané pásmo);
ve srovnání s Pulcem jsou organizační záležitosti na tomto úseku vylíčeny jen zhruba,
resp. méně přesně (kupř. je pominuto, že
část státní hranice s Rakouskem střežila do
roku 1962 10. volarská pohraniční brigáda, pominuto zůstalo sbližování organizační
struktury jižních brigád se „západními“).
I Ľ. Morbacher vychází v pasážích zabývajících se slovenskou částí státní hranice střeženou PS ze svých dřívějších publikačních
počinů a podává, nehledě na jiné pasáže
knihy, od roku 1948 střežení státní hranice PS na slovenském úseku s Rakouskem
a dále na Dunaji. Činí tak jednak obecně,
jednak s důrazem na poměry na úseku podél Moravy a Dunaje. Na rozdíl od Pulcova
příspěvku se snaží ukázat i časový vývoj
střežení hranice, když svůj příspěvek rozčleňuje na vypsání poměrů do roku 1950,
pro něž jsou charakteristická na Slovensku jistá organizační specifika, na ustavení
vojskového střežení, dále na 50. a 60. léta.
Mezi nimi a posledním dvacetiletím, které
přineslo do systému ochrany hranice další
technické inovace, věnuje krátce pozornost
ochraně státní hranice roku 1968. Jednotlivé podkapitoly prokládá příklady pokusů
o přechod státních hranic. Několika pokusům o přechod hranic jako příkladům se
pak zcela věnoval A. Rázek (zařadil sem
i akci Kámen jako reprezentantku pokusů
vyprovokovaných a kontrolovaných Státní
bezpečností, dále zmínil pokus o přechod
občanů PLR a NDR). Ten se ve svém dru-
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hém příspěvku dotknul také vyčíslení ztrát
na životech jak mezi uprchlíky (350), tak
pohraničníky (654 osob).
Obraz činnosti PS doplňují pohled na
„železnou oponu“ ze sousedního Bavorska
(M. Krausová) a krátká kapitola věnovaná
střežení státní hranice v NDR (E. von Trützschler) Sympaticky působí ve sborníku pasáž věnovaná zachycení této problematiky
v krásné literatuře a ve filmu z pera J. Staňka a B. Jachnina. Čtenáři je předestřeno,
že nejde jen o Krále Šumavy či Občana
Brycha, ale jedná se o umělecky i generačně
nesourodou množinu děl.
Úpravou i grafickým řešením představuje tato kniha zdařilý výstup nakladatelství. Formát A4 umožnil lepší zakomponování fotografií a koláží, jejichž podíl na
knize lze odhadnout na třetinu stran. Ne
vždy jsou však k nim přiřazeny popisky,
zcela absentuje datace zobrazovaného. Na
přiloženém DVD, na němž se podílel velkou
měrou V. Nový (kamera a spolupráce na
režii), se nachází mj. dobový instruktážní
film o zadržení tzv. narušitele hranice na
trase drátěného zátarasu.
Pokud se týče připomínek, nechceme
se zabývat nepřesnostmi v textu – kupř.
generál Šmoldas nebyl „jedním z velitelů“
PS (s. 150), ale jedním z náčelníků štábu
Velitelství (hlavní správy) PS; sousloví
„použití zbraně s výsledkem“ proti tzv. na
rušiteli hranice se nevztahovalo pouze na
jeho usmrcení, ale také na jeho postřelení
(a s ním spojené zadržení). Spíše postrádáme pasáž věnovanou tzv. ochraně státní
hranice s NDR, neboť tuto hranici PS střežila mezi léty 1952–1966 obdobným způsobem: řada osob měla na Západ namířeno
přes NDR, přešli tu i bratři Mašínové. Málo
orientující je seznam pramenů: jen obecná
zmínka o materiálech z Archivu Ministerstva vnitra, o „archivních dokumentech“
Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu, odkaz na rozhovory s přímými
účastníky a prameny ze „soukromých archivů“ atd. V seznamu literatury jsou i tituly
typu Krále Šumavy, které by spíše měly
zaujmout místo mezi prameny.
Populárně pojatá publikace, svou formou se blížící sborníku (jako odpovědná
redaktorka a editorka je uvedena A. Jílková), má svou cenu i pro odbornou veřejnost,
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neboť pro léta 1948–1989 přináší pohled
na ochranu státní hranice s NSR a Rakouskem a Pohraniční stráž v několika úhlech,
z čehož vyplývá řada podnětů.	Pavel Vaněk
Eva I r m a n o v á : Maďarská menšina
na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989
Ústí nad Labem, Albis Internationalis 2005,
318 s. ISBN 80–86067–67–X
Kniha Evy Irmanové Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční
politice Slovenska a Maďarska po roce 1989
rozebírá závažný problém nejnovějších
středoevropských dějin, který významně
ovlivňuje nejen slovensko-maďarské vztahy,
ale i celkovou stabilitu visegrádského prostoru. Kniha je rozvržena do tří rozsáhlých
kapitol, z nichž první nese název Priority
maďarské zahraniční politiky po roce 1989,
druhá Základní trendy politického vývoje
na Slovensku po roce 1989 a maďarský faktor a třetí Maďarská menšina na Slovensku.
Následuje Shrnutí, Seznam použité literatury a Jmenný rejstřík.
V první kapitole rozebírá autorka
nejprve otázku vztahu národních menšin
k demokracii. Poukazuje na to, že vztah
státu respektive státoprávní většiny k menšině má mnoho problémů, jejíchž řešení
se zřídkakdy osvědčilo. Snahy, postavit
menšiny na soukromoprávní základ a odlišit je tím od veřejnoprávního většinového
státu, většinou ztroskotaly (snahy Lajose
Kossutha a Józsefa Eötvöse v Uhrách aj.).
Rozpor je dán i dvěma základníma principy
mezinárodních vztahů, protikladem mezi
právem národů na sebeurčení a principem
nedotknutelnosti existujících států a jejich
hranic.
Autorka dále podrobně objasňuje
maďarskou zahraniční politiku ve vztahu
k zahraničnímu maďarství po roce 1989
a zdůrazňuje rozdíl mezi koncepcí Maďarského demokratického fóra, vládnoucího
v Maďarsku v letech 1990–1994, a zahraniční politikou levicové koaliční vlády v letech 1994–1998, přičemž první vyostřovala
vztah k sousedům Maďarska s maďarskými menšinami, kdežto druhá se snažila
tyto rozpory mírnit. Návrat k pravicové
orientaci v čele s FIDESZem-MPP (Svaz
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mladých demokratů – Maďarská občanská
strana) v roce 1998 vedl ke snaze učinit
z maďarské vlády jakéhosi garanta pro zdárný vývoj maďarských menšin v sousedních
státech (viz zákon na podporu zahraničních
Maďarů z roku 2001), což vyvolalo velkou
nelibost zejména na Slovensku a v Rumunsku. Opětovný příchod socialistů k moci po
volbách v roce 2002 znamenal větší důraz
na evropskou integraci a negování jejich
stinných stránek.
V druhé kapitole rozebírá Irmanová
vývoj na Slovensku nejprve před rokem
1989 v historické retrospektivě od roku
1918, dále změnu režimu a konec společného státu s Čechy v letech 1989–1992. Vytváření samostatné slovenské státnosti v letech 1992–1994 osvětluje autorka v rámci
transformace vnitřní slovenské politiky i ve
vztahu k Maďarsku a k slovenským Maďarům. Poté podrobuje důkladné analýze
Mečiarovo Slovensko v letech 1994–1998
a odvrat od nacionalizmu k integrační evropské politice v letech 1998–2002.
Třetí kapitola rozebírá nejprve postavení maďarské menšiny na Slovensku od
roku 1918 do roku 1989, poté její situaci po
změně režimu v letech 1989–1992, za vzniku samostatného Slovenska a Mečiara v letech 1993–1998 a také v dalším období let
1998–2002, kdy maďarská menšina získala
přímý podíl na vládní moci na Slovensku.
Kniha Evy Irmanové má velmi promyšlenou koncepci a rozebírá svou problematiku z velmi poučeného politického
i historického zřetele. Nezabývá se – až na
vyjímky – hospodářskou problematikou,
zato její politicko-historická prezentace celého problému je velmi přesvědčivá. K práci
mám jen jednu detailní připomínku. Jako
pozorovatel slovensko-maďarských vztahů ve funkci velvyslance České republiky
v Maďarsku v letech 1994–1998 bych vyzvedl v knize Evy Irmanové nezmíněnou
činnost slovenské velvyslankyně v Maďarsku v témže období Evy Mitrové, které se
podařilo vytvořit velmi dobrý pracovní rámec slovensko-maďarských vztahů. Mitrová
dokázala ovlivnit i diplomatickou komunitu
v Budapešti, kterou při četných výletech do
oblasti Gabčíkova přesvědčila o hospodářské i ekologické užitečnosti tohoto vodního
díla a ulamovala tak hroty maďarským úto-
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kům proti Gabčíkovu. Irmanová má ovšem
pravdu, když píše o rozporu mezi deklarovanými prohlášeními Mečiarovy vlády
(např. z roku 1995, že maďarská menšina
na Slovensku má v budoucnu Slovensko
a Maďarsko spojovat a ne rozdělovat)
a uplatňováním praktické politiky vůči maďarské menšině na Slovensku.
Celkově bych jinak vynikající práci Evy
Irmanové vytkl, že nepřihlíží k nepubliko-
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vaným pramenům (např. k diplomatickým
zprávám v archivech ministerstev zahraničí); ve svých vývodech se autorka opírá
především o monografie, edice dokumentů
a soudobý tisk. I tak se ovšem stává její kniha
základní publikací svého druhu; každý další
badatel o této problematice se bude muset
s touto její principiální prací vyrovnávat.
Richard Pražák
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Kronika
Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky.
Konference u příležitosti výročí korunovace prvního českého krále
Vratislava II. (Brno, 18 října 2005)
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura, fungující na FF MU v Brně, zorganizovalo v Univerzitním klubu Rektorátu Masarykovy univerzity jednodenní konferenci na téma Stát, státnost
a rituály, na níž zaznělo celkem jedenáct z původně dvanácti ohlášených
příspěvků, proslovených zástupci všech generací českých a moravských
medievistů. Technické stránky organizace se ujali brněnští doktorandi
a doktorandky prezenčního studia zaměřeného na středověké dějiny, kteří
si zároveň se zájmem vyslechli příspěvky, případně přispěli do diskuze. Celá
akce byla zahájena slavnostním projevem hlavního organizátora setkání,
historika Martina Wihody. Vystoupení byla rozdělena do tří bloků, přičemž
po skončení každého z nich následovala více či méně vzrušená diskuze.
První blok, nazvaný Úvod do problematiky, byl orientován na teoretické
a metodologické otázky a mnoho slibovala již jména ohlášených referentů.
Jako první vytoupila Pavlína Rychterová, působící na univerzitě v Kostnici
a v Centru medievistických studií v Praze. Ve svém příspěvku, pojmenovaném Rituál, ritus, ceremonie. Teorie rituálu a jejich reflexe v medievistickém
bádání, se zaměřila na definice všech těchto pojmů v moderní vědě od
jejích počátků do současnosti a jejich výsledky pak prakticky aplikovala při
rozboru názorů klasika teorií rituálů, Gerda Althoffa. Na ni navázal svou
přednáškou na téma Přemyslovská státnost mezi pohanstvím a křesťanstvím
Dušan Třeštík z Centra medievistických studií, v níž publiku poněkud
podrobně, leč zajímavě, nastínil vývoj státnosti od dob slovanských až
do doby vrcholného přemyslovského období. Josef Žemlička bohužel do
Brna nedorazil, takže jeho příspěvěk – Rituály doby knížecí – mohl v přítomných účastnících vzbudit zvědavost pouze svým obecným názvem.
Na závěr prvního bloku přednesl svůj referát Ivo Hlobil z Ústavu dějin
umění AV, jenž se zabýval podobou královské koruny na základě dobových
vyobrazení a jejich vztahu k předpokládané podobě reálné. Svůj vyklad
navíc zpestřil obrazovou přílohou. Po skončení prvního bloku se strhla
očekáváná diskuze. Nejzajímavější momenty snad představoval přátelský
spor mezi Dušanem Třeštíkem a Josefem Válkou o pojmy státní suverenita
a stát samotný, o ztotožňování státu s panovníkem ve středověku, o význam
zemských obcí, o kontinuitu či diskontinuitu vývoje a podoby státu. Na
závěr se pak diskutující vrátili k příspěvku poslednímu, jenž dal podnět
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jednak k úvaze o realitě zobrazení královské koruny a jednak k otázce,
zda se dobová vyobrazení neřídila pravidly stanovujícími, jak měla koruna,
symbolizující královskou moc, vypadat.
Po přestávce začal s mírným zpožděním blok druhý, pojmenovaný
Státnost a rituály přemyslovského období, zaměřený již konkrétněji. Jako první
předstoupili před publikum zástupci historického ústavu FF MU v Brně,
a to Demeter Malaťák s příspěvkem Korunovace přemyslovských králů, Martin
Wihoda s referátem První česká království a Libor Jan s Lenními přísahami
a přísahami věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců. Blok zakončil Martin
Nodl z Centra medievistických studií stručným vystoupením s nevšedním
názvem „Rozvod“ po královsku, aneb manželství jako politikum. Martin Wihoda se dotkl problematiky knížecí a královské tradice, jejich vzájemného
protikladu, z něhož pramenily veškeré problémy prvních českých králů
s prosazováním své nové hodnosti, a spojení obou tradic, jež se projevovalo
v zachování volby českého krále, tedy řešením, které umožnilo Přemyslovi
Otakaru I. dosáhnout dědičnosti královského titulu v přímé linii. Na závěr
referátu si pak položil tři otázky bez (ne vždy nutných) odpovědí: zda byl
tvůrcem programu království až Vratislav II. nebo některý z jeho předchůdců; proč si Vratislav vybral za své královské sídlo Vyšehrad a opustil Prahu
– místo paměti předků; a nakonec zda vzhledem ke skutečnosti, že Přemysl
Otakar I. nezrušil knížecí tradici, existuje kontinuita českých dějin. Libor
Jan se zabýval zněním lenních přísah a otázkou, zda u nás lenní přísahy
jako takové ve 13. století vůbec existovaly, když byla půda českých pánů
svobodná. Vidí proto kontinuitu vývoje ve vztahu šlechty a panovníka po
celou dobu 11.–13. století, jíž učinily konec až inaugurační diplomy Jana
Lucemburského. Martin Nodl se ve svých úvahách nad královskými rozvody dobral zjištění, že rozvody postrádají v této době ustálenou rituální
podobu a že se jedná o vnitřní církvní záležitost, spočívající v anulaci sňatku.
Závěrečný třetí blok se pak týkal Státnosti a rituálů přemyslovského
věku v pramenech. Referenti pokryli volbou svého tématu všechna období
důležitá pro formování rituálů. Nejprve vystoupil David Kalhous z Historického ústavu FF MU v Brně s příspěvkem z raného období českého
státu Státnost v Kristiánově legendě. Svého Kristiána označil vzhledem ke
skutečnostem, kterými se tato legenda odlišuje od svých starších předchůdců, za integrační prvek mezi přemyslovskou pověstí a křesťanstvím a za
postavu, jež svým dílem založila koncept státu na dynastickém principu.
Poté nemohl následovat nikdo jiný než Petr Kopal s referátem Státnost
a rituály v Kosmově kronice, v němž konstatoval, že kronika není dílem
oficiálním, proto obsahuje poměrně málo informací o státních rituálech.
Přesto rozlišuje tři okruhy rituálů, které Kosmas popisuje: začátek vlády
panovníka, tedy jeho volbu, sváteční dny a knížecí pohřeb. Jeho interpretace
jsou přinejmenším neotřelé, občas se ovšem nechává strhnout kouzlem
našeho největšího středověkého fabulátora. Na závěr se představili ještě
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dva zástupci z FF MU v Brně: Vlastimil Brom z ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky s referátem Státnost a rituály v „Dalimilově“ kronice
a Robert Antonín s Obrazem ideálního panovníka ve Zbraslavské kronice.
Vlastimil Brom uplatnil při interpretaci „Dalimilovy“ kroniky statistickou
analýzu, díky níž došel k počtům výskýtu jednotlivých pojmů, v kronice
užívaných, které si stanovil za důležité. Robert Antonín se pak zabýval
vyobrazením osobnosti Václava II. ve Zbraslavské kronice jako literární
postavy a správně upozornil na existenci tradičních pravidel popisu ideálního panovníka. Výsledný obraz Václava II. proto nemusí odpovídat
realitě, i když referující zároveň připustil zpětné promítnutí vlivu těchto
pravidel do skutečného života. Diskuze, uzavírající tento poslední blok, se
strhla nejprve obecně a týkala se především významu, možností a výsledků
metody statistické analýzy.
Po závěrečném shrnutí a poděkování všem referentům a diskutujícím,
které opět proslovil Martin Wihoda, pokračovala pro zájemce z řad přímých
účastníků i posluchačů diskuze v neformálním duchu až do pozdních hodin,
která obsahovala vedle prvku vědeckého také příjemnou rovinu společenskou a přispěla k celkovému sblížení přítomných medievistů. Nezbývá než
doufat, že se na brněnské půdě brzy zopakuje akce podobného druhu.
Michaela Malaníková – Anna Smékalová
Herrschaftsformen und Identitätsbildung in Mitteleuropa. Workshop.
Vídeň 29. září 2006
Již od ledna roku 2006 pořádají Centrum medievistických studií
a Historický ústav FF MU v Brně, zastoupeni Pavlínou Rychterovou, Martinem Wihodou a Liborem Janem, pravidelné semináře pro doktorandy
i studenty magisterského studia, jejichž hlavním tématem se stala problematika identit a jejichž cílem má být zapojení do širšího projektu, jehož
hlavními řešiteli jsou vídeňský Institut für Frühmittelalterforschung a další
evropská vědecká centra. Dne 29. května proběhlo ve Vídni první vyvrcholení snahy o začlenění do tohoto projektu ze strany středoevropských
historiček a historiků středověkých dějin z Historického ústavu FF MU,
Centra medievistických studií, univerzit v Kostnici, Bratislavě, Budapešti
a Berlíně. Institut für Frühmittelalterforschung se za předsednictví výrazné
evropské osobnosti výzkumu raně středověkých dějin, Waltera Pohla, ujal
role pořadatele a hostitele.
Úvodní slovo si vzal Walter Pohl a celý projekt, jehož tematickým
zastřešením jsou středověké identity, představil přítomnému publiku. Promluvil o problému identity či identit a zdůraznil čtyři podstatné aspekty,
na něž je nutno brát při výzkumu ohled. První aspekt se týkal zkoumání
příběhů o původu, tzv. origo gentis, jež jsou často zkoumány jen pod zorným úhlem jejich pravdivosti při dokazování migrace národa nebo jeho
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příchodu na určité místo, chybějícím faktorem zůstává často reflexe nad
kontextem vzniku dané pověsti. Dále je třeba mít u zkoumaného fenoménu
vždy na paměti žánr, vyznačující se určitou zaběhlou praxí v psaní a častým
výskytem topoi, a důležitá je rovněž otázka archeologie textu, pracující se
složitostí dochovaného záznamu a s vědomím jeho chronologické vícevrstevnatosti. Neméně podstatné je také dochování pramene, který by měl být
vydáván v té formě, v jaké se dochoval v rukopisu. Přes záslužnou práci
hledání původního textu jsou pro historika zajímavé právě změny oproti
předloze. Walter Pohl těmito body, k nimž uvedl množství příkladů, dokonale vystihl hlavní tématické okruhy semináře, které zastřešily všechny
následující příspěvky.
První blok zahájila absolventka doktorského studia sorbonnské
univerzity Magali Coumert, působící na univerzitě v Brestu. Ve svém příspěvku Die fränkische Literarische Modelle der Trojaerzählung im frühen
Mittelalter, v němž publiku představila svou dizertační práci, se zabývala
několika verzemi pověsti, jež se snaží Franky a jejich krále genealogicky
spojit s trojskými králi. Svojí prezentaci doplnila o ukázky z díla Řehoře
Tourského, z Fredegarovy kroniky, z Liber historiae Francorum, z Fredegarova pokračování, z Gesta episcoporum Mettensium od Pavla Diacona,
z básně Hibernicus exul, z karolínské genealogie a z kosmografie Ethica
Istera, tedy z děl, jejichž autoři se vesměs snažili oslavit hrdinské činy
franckých předků, přičemž na počátku genealogie stál vždy bájný Priamos.
Smyslem pověsti pak měl být pokus o legitimizaci franckých vládců. Magali
Coumert se pokusila o textovou archeologii a upozornila, že problematickou je již otázka autorství některých děl a množství autorů. Diskusi
zahájila Pavlína Rychterová dotazem, jak středověcí kronikáři působili na
své publikum a jaké klíče či záchytné body nabízeli případnému čtenáři
k pochopení legitimizačního nároku v díle obsaženého. Michael Brauer
z Berlínské univerzity se zeptal, kdo je v těchto příbězích vlastně osloven.
Referentka tvrdí, že tyto pověsti nejsou pouhými učenými konstrukcemi,
určenými pro středověké intelektuály, proti čemuž je uveden argument
Korduly Wolf, taktéž z Berlína, že středověcí autoři při svém studiu latiny
stáli pod vlivem antických vzorů. Do diskuse vstupuje Walter Pohl, který
popírá tezi, že by texty vznikaly na osamocených klášterních ostrůvcích
a zdůrazňuje čilý vztah kláštera ke svému okolí.
Také druhý příspěvek – Identitätsstiftung durch Mythen? Zwischen
Anspruch und Wirklichkeit (Französische, englische und italienische Trojaerzählung des 12. Jahrhundert im Vergleich) – doktorandky berlínské
univerzity, Korduly Wolf, se týkal Vergiliova příběhu o Aeneovi. Referentka se pokusila na třech příkladech vyzkoumat zakládající funkci tohoto
mýtu vzhledem k identitě. Na základě studia konceptů, které se většinou
neprosadily, se originálním způsobem pokusila ozřejmit fungování mýtu
a jeho tendenční používání v nejvyspělejších částech Evropy vrcholného
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středověku. Prvním příkladem se stala Cremona, která měla být podle
kroniky jejího biskupa Sicarda (kolem 1155–1215) založena Aeneovými
druhy. Cremona využívala tohoto nároku, jehož se zmocnil ve starověku
Řím, k mobilizaci města a k vyhranění se vůči středověkému Římu pomocí
odkazu na stejně starou tradici. Účelem bylo zároveň uhájení samostatnosti
města. Tento koncept však v případě Cremony neukázal příliš dlouhou
životnost, resp. máme jej dosvědčen pouze v tomto jediném případě. Druhým příkladem je pověst z pera zapomenutého benediktinského mnicha
Georga z kláštera St. Denis z 12. století, jenž mýtu užil k etymologickým
vývodům o Paříži. I v tomto případě nebyl koncept úspěšný a nehrál
žádnou roli v dochovaných pramenech, nahrazen byl kultem sv. Dionýsa,
patrona Francie. Příkladem úspěšnějšího konceptu je dílo Historia Regum
Britanniae od Geoffreyho z Monmouthu, které odvozuje jméno Británie
od trojského Bruta. Kordula Wolf upozornila také na roli, kterou Trója
hrála v období křížových výprav, kdy je zakládání panství na východě
charakterizováno jako nové povstání Tróje. Diskusi opět zahájila Pavlína
Rychterová, která připomenula roli městského světce, s nímž se ostatní
identifikují.
Po přestávce záhájil druhý blok Max Diesenberger z vídeňského Institutu für Frümittelalterforschung s příspěvkem Zum Aufbau von Identitätsressourcen in der Hagiographie des agilolfingischen Bayern. Na příkladu
Bavorska se referent pokusil pomocí hagiografických pramenů ozřejmit část
etnogeneze našeho jihozápadního souseda. K profilování identity zde mělo
docházet v konkurenčním prostředí s karlovskou říší. Max Diesenberger se
soustředil především na osobu posledního agilolfingského vévody Tassila
III., energického obhájce Bavorska proti Karlovcům, a na tři bavorské
světce Arbea, Jimrama a Ruperta. V referátu je charakterizován vznik hagiografického toposu předka-zakladatele hájícího samostatnost Bavorska
proti cizincům, kdy se aktualizovaná interpretace dějin stává argumentem
v přítomném boji s cizími prvky, tedy Franskou říši, představující dokonce
nebezpečnější ohrožení než Avaři. Jako další charakteristický prvek sledovaného období referent uvádí přesun centra z Augsburgu do Řezna, jemuž
je jakožto centru účelově vytvářena starodávnější historie. Skutečnost, že
Tassilův koncept byl životný, dokládá i fakt, že listiny jsou i po Tassilově
vyhnání datovány podle jeho vlády. Diskusi rozproudila Pavlína Rychterová
dotazem, zda vzal referent dostatečně v úvahu legendistický žánr, vlastní
cíl a motivaci psaní legendy a vybídla k zamyšlení, zda není třeba poněkud
otupit předpokládané bojovné ostří těchto skladeb.
V centru zájmu dalšího referenta, Davida Kalhouse z Historického
ústavu FF MU v Brně, stála Kristiánova legenda, předmět jeho disertační práce. Ve Vídni se představil s příspěvkem Legenda Christiani und
Identitätsbildung des böhmischen Mittelalters. Po shrnujících pasážích
o křivolakých cestách uznání pravosti legendy od osvícenství k moderní
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historiografii následovala vlastní interpretace. Legenda je podle Davida
Kalhouse pramenem, který je třeba vedle textové kritiky vzájemné závislosti jednotlivých svatováclavských textů podrobit rovněž kritice, jejíž
obzor se neuzavírá do filologických otázek, ale rozšiřuje se i na vlastní
historickou funkci Kristiánovy legendy. V druhé části referátu se David
Kalhous o takovou kontextuální kritiku pokusil, přičemž nabídl několik
okruhů problémů. Jednak zmiňuje důležitou roli dynastické pověsti,
jejíž nejstarší verzi máme dochovanou právě v Kristiánovi, a rovněž roli
sv. Václava jakožto zemského patrona. Legendu označuje za svědectví
doby, kdy si Přemyslovci nejsou jistí svoji pozicí a své nároky zdůvodňují
osvědčeným prostředkem, legendou. Další problém pak představuje ta část
legendy pracující s velkomoravskou tradicí, k jejímuž vyhasínání postupně
dochází a jež je nahrazena tradicí svatovojtěšskou. Odrazem velkomoravské tradice je podle referenta pozdní pramen Granum catalogi presulum
Moravie. Příspěvky do diskuse pak byly zaměřeny na funkci Kristiánovy
legendy jakožto dynastické pověsti a na otázky velkomoravská tradice
a zmínky o moravském biskupu Metodějovi. Zmíněno bylo rovněž pozdější užívání velkomoravské tradice a sv. Vojtěcha při snahách o povýšení
pražského biskupství na arcibiskupství. Do diskuse se zapojili Libor Jan,
hlavně v otázce moravského biskupství, David Kalhous, vypočítávající
prameny, v nichž je zmíněn moravský biskup, Helmut Reimitz i Herwig
Wolfram, který mezitím zavítal do přednáškové místnosti.
Historický ústav FF MU v Brně je domovským pracovištěm také
dalšího referenta, Martina Wihody, který vystoupil s příspěvkem Cosmas
von Prag und die Přemyslidensage, zaměřeným na politickou ideologii
Přemyslovců, jež je zhmotněna v Kosmově vyprávění o Libušině soudu
a o povolání Přemysla od pluhu. Podle referenta jsou nositeli tradice
družina, církev a nejbližší dynastické okolí panovníka. Zajímavé vyprávění
kombinuje referent se vsuvkami z oboru textové archeologie a je poukázáno na celou řádu možných Kosmových inspiračních zdrojů (výběrově:
podobnosti nastolovacího rituálu s Polskem a Korutanskem, langobardská
volba ženy, batavská vláda věštkyně, mnoho příkladů mýtického pluhu
a v neposlední řadě svatých polí ve Skandinávii). Dále je zdůrazněno
mýticko-magicko-charismatické pozadí celého popisovaného rituálu
nastupování panovníka. Do následující diskuse se zapojuje především
Herwig Wolfram, který nakonec vyslovuje radost nad překonáním svých
vlastních raných tezí. Michael Brauer poukazuje na Wenskusem zmíněnou
a v pruském prostředí vysledovanou funkci polí jakožto ochranných zón
mezi jednotlivými osadami. Herwig Wolfram osvětluje, jakým způsobem
bylo ve středověku pracováno s genealogií odvozováním od Noema
a Pavlína Rychterová připomíná velmi úzký základ pramenů zdůvodňujících „češství“ a také skutečnost, že se Přemyslovci vlastní identitou
nezabývali.
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Po krátké pauze nastupuje k řečnickému pultu poslední z referentů,
Michael Brauer z Berlína, který se ve své dizertaci zabývá změnami obrazu Prusů v historiografii. Zde vystoupil s referátem Erzählungen über
die heidnischen Albewohner und die Konstruktion von Identitäten im
Preußenland. Příklad Pruska je sledován v období od 14. století až za rok
1500. Referent srovnává tři postupně se měnící popisy Prusů v pramenech,
které nelze použít k rekonstruování jejich obrazu, ale které jsou svědectvím o nárocích autorů jednotlivých děl. Význam Prusů zaznamenal tři
etapy. Nejprve jsou líčeni jako pohané, později jako barbaři a konečným
třetím stádiem byla role předků. V kronice Petra z Duisburgu jsou Prusové
pohané, ke kterým donesli víru němečtí rytíři, z jejichž středu pocházel
i Petr, a jako takoví jsou pomocí výpůjček z antické literatury líčeni. Petr je
tedy obhájcem řádu a jeho politiky vůči Prusům. Další fáze představovaná
humanistou Erasmem Stellou a podpořená etymologickými vývody Piccolominiho prezentuje Prusy jako barbary v zájmu politicko-teritoriálních
nároků saského vévody Friedricha. Naopak kronika tzv. Pseudokristiána
se snaží pracovat s myšlenkou původního germánského obyvatelstva Prus
a dokazovat jejich germánský původ, přičemž se kronika nese v duchu
zemského vědomí. Referentovi se podařilo uvést tři excelentní příklady
instrumenstalizace dějin podporující rozličné nároky.
Pro nedostatek času byla diskuse k tomuto příspěvku obětována
diskusi závěrečné, v níž byl shrnut celý seminář a vysloveny prognózy
ohledně projektu středověkých identit do budoucna. Walter Pohl poukázal
především na složitost procesu vývoje etnie k národu a na snahu po vytvoření identity, k čemuž mohly sloužit různé prostředky. Herwig Wolfram
upozornil na problematiku formy narratio, jež pracuje se vzory z antické
soudní řeči. Tyto vzory jsou pak s použitím techniky vypouštění informací přebírány do středověkého písemnictví. Univerzální použití světců
demonstruje Pavlína Rychterová na příkladu Kosmovy kroniky, konkrétně
na událostech před Brnem a jejich dohře na začátku poslední dekády 11.
století. Zvedá se Martin Wihoda a upozorňuje na to, že celá scéna je připsána
světcům až druhotně, vlastním znamením zázraku je smíření otce Vratislava
se synem Břetislavem, tedy královské koncepce českého státu s koncepcí
knížecí. Pavlína Rychterová dále připomíná výsledky kostnických diskusí
k rytířsko-dvorské literatuře, jejímž hlavním tématem bylo líčení cizince
v dílech Wilehalmova okruhu. Výsledkem těchto diskusí bylo poznání, že
tato díla nezrcadlí cizince, ale že jsou především sebereflexí. Walter Pohl
rozvádí obecné motivace vzniku příběhů o původu, za jehož hlavní důvod
označuje potřebu pořádku. Příběhy nemusí být ani pravdivé, spíše je možné
vysledovat, že existuje značná zásoba konceptů různých příběhů, kterých
se mohou gentes zmocnit. Důležitá je zároveň skutečnost, že existence
takového příběhu není podmínkou existence identity, stejně jako identita
může existovat bez takového příběhu.
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Na závěr poděkoval Walter Pohl za pozornost početných účastníků
a za příspěvky do diskuse, Martin Wihoda a Pavlína Rychterová pak vyslovili svůj dík vídeňskému Institutu za pohostinnost, která umožnila vedení
semináře v příjemném prostředí. Skutečnost, že do diskuse až na vzácné
výjimky nezasáhli nejmladší účastníci z České republiky, že se workshopu
neúčastnili (s výjimkou dvou zástupců z Berlína) věkem a zkušenostmi jim
odpovídající zahraniční kolegové a celá akce se tak nesla spíše v duchu
konference vyzrálých historiků zvučných jmen, neubírá nic na ceně setkání,
které pro nejmladší generaci znamenalo především nabytí tolik potřebných
nových zkušeností a první seznámení s úrovní práce zahraničních institucí.
Nezbývá proto než vyjádřit víru ve zdárné pokračování této mezinárodní
spolupráce.	
Anna Smékalová – Jiří Knap
Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku?
Pracovní kolokvium s uvedeným názvem se uskutečnilo dne 8. března
2006 v prostorách pražského Historického ústavu AV ČR. Cílem jednání
bylo sledovat z různých úhlů dění kolem smrti na půdě církví v českých
zemích v raném novověku. Důraz přitom spočíval na institucionalizaci smrti,
kterou by bylo možné stručně charakterizovat jako vytváření a fungování
určitých struktur (právních, organizačních, myšlenkových atd.), v jejichž
rámci se dění kolem smrti odehrávalo. Myšlenkovým svorníkem všech
přednesených příspěvků neměla být otázka, zda institucionalizace smrti
v raném novověku existovala, jak by se podle podtitulu mohlo na první
pohled zdát, ale spíše otázka, jak v praxi vypadala.
Vlastní jednání zahájilo vystoupení Pavla Krále přibližující model
„dobré smrti“ ve světle vybraných příruček o dobrém umírání s důrazem
na léta 1550–1650. Následovala dvě sdělení zabývající se nakládáním
s majetkem duchovních osob v souvislosti se smrtí – Dalibor Janiš pojednal
o majetkoprávních otázkách spojených s testamenty olomouckých biskupů
v raném novověku a Marie Ryantová přiblížila na základě podrobného
studia církevních normálií a pozůstalostních spisů proces vyřizování pozůstalostí farního kléru pražské arcidiecéze v době baroka. Další referáty
se věnovaly institucím, které do své činnosti začleňovaly smrt a dění s ní
související. Jiří Mikulec představil náboženská bratrstva jako organizace,
v jejichž rámci bylo možné realizovat dobový ideální obraz přístupu ke smrti
a zároveň získat nadstandardní služby v oblasti smrti, pohřbu a posmrtného údělu duše. Společný referát Hedviky Kuchařové, Kateřiny Valentové
a Jana Zdichynce se zaměřil na výpověď normativních pramenů o smrti
a pohřebních obřadech v prostředí řádů premonstrátského, cisterciáckého
a jezuitského. Pavel Kůrka se na příkladu některých českých měst na sklonku rudolfinské doby pokusil poukázat na ekonomickou stránku pohřbů
odehrávajících se v režii záduší. Funerální tematika se objevila i v dalších
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dvou příspěvcích shodně věnovaných problému pohřbů jako příležitostí
ke konfliktům mezi konfesemi. Zatímco Tomáš Sterneck pojednal na základě podrobné analýzy situace v Brně o době předbělohorské, Zdeněk
R. Nešpor soustředil svou pozornost na období po vydání Tolerančního
patentu. Poslední blok referátů uzavřel Ota Halama vystoupením rozebírajícím zprávy předbělohorských nekatolických autorů o návštěvách mrtvých
mezi živými, o revenantech.
V průběhu dne tedy zazněla rozmanitá škála příspěvků, které přistupovaly k dějinám smrti v českých zemích raného novověku z odlišných
úhlů a za použití různých metod a pramenů. Kolokvium ukázalo pestrou
paletu témat a souvislostí, v jejichž rámci lze danou problematiku studovat,
a prakticky ukázalo, že dějiny smrti již u nás zdaleka nejsou badatelským
úhorem. Referáty, které byly v naprosté většině případů na vysoké úrovni,
vycházely někdy ze závěrů dlouhodobého bádání, jindy se jednalo o prezentaci výzkumů, jež jsou spíše na počátku, či o výsledky dílčích studií.
S rozmanitostí přednesených témat poněkud kontrastovalo lokálně nepříliš
pestré složení referentů – mimopražská pracoviště zastupovali pouze tři
českobudějovičtí a jeden brněnský historik. Na druhou stranu je třeba
ocenit, že jako účastníci diskuse byli na jednání přizváni četní zájemci
o církevní dějiny raného novověku z řady mimopražských badatelských
center. Díky tomu doprovázely jednotlivé bloky referátů zainteresované
a věcné diskuse. Bez nadsázky tak lze říci, že zdařilá akce, jejímž „maskotem“
se stal okřídlený kostlivec sdělující neméně okřídlenou větu „Hodie mihi,
cras tibi,“ symbolicky naplnila jednu z rad barokních příruček o dobrém
umírání, totiž že o smrti je třeba často přemýšlet. Těm, kdo se kolokvia
nezúčastnili, může být příležitostí k takovému zamyšlení 23. ročník časopisu
Folia historica Bohemica, v němž budou referáty příští rok otištěny. Zbývá
už jen vyslovit přání, aby se naplnil Jiřím Mikulcem v úvodu dne vyjádřený záměr pořádat obdobná pracovní setkání badatelů na poli českých
církevních dějin raného novověku i v dalších letech.
Pavel Pumpr
Druhá konference o dějinách advokacie
Druhý ročník konference o dějinách advokacie se uskutečnil 25.
listopadu 2005, tentokráte mimo Prahu v Kutné Hoře. Konala se pod záštitou starosty města J. Šalátka a jejím organizátorem byl opět Výbor pro
historii advokacie České advokátní komory vedený Stanislavem Balíkem,
který také konferenci moderoval. Jednání probíhala v porotní síni kutnohorského Okresního soudu, na místě dodnes dýchajícím duchem historie.
Tahle síň vešla v širší povědomí zejména díky dvěma procesům, které se
zde konaly – s Karlem Havlíčkem Borovským a s Leopoldem Hilsnerem.
Právě s druhým případem přítomné seznámil Milan Závůrka (Kutná Hora)
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v prvním referátu, přičemž hlavní pozornost věnoval Hilsnerovu obhájci
Zdeňko Auředníčkovi. Ten se sice procesem proslavil, ale zároveň jej tato
ostře sledovaná kauza vyloučila z vyšší kutnohorské společnosti a Auředníček byl nakonec nucen odstěhovat se do Vídně.
Následoval blok věnovaný dějinám advokacie a významným osobnostem Čech, Moravy a Slovenska. Zahájila jej Marie Bláhová (Praha)
přiblížením funkce advokáta v Brněnské právní knize, zejména jeho činnosti při soudních sporech. Zajímavý byl například poukaz na to, že vrah
na obhajobu advokáta dostat nemusel a pokud byl vrah na útěku, tak ani
nesměl. Témata dalších příspěvků nebyla již z období středověku, ale z dob
novějších (většinou z 19. století). Jiří Šouša (Plzeň – Praha) se věnoval
osobnosti významného advokáta a politika Jana Vašatého, jehož advokátní
praxe byla sice velmi úspěšná a pověstná, ale činnost v politické sféře značně
kontroverzní. O advokátních zkouškách na Moravě v letech 1869–1918
hovořil Martin Rája (Brno). Přiblížil jednak právní rámec zkoušek, ale
i jejich průběh v praxi. Přehledem právních úprav advokacie na území
dnešního Slovenska se v delším časovém úseku let 1843–1948 zabýval
Petr Kerecman (Košice). Poukázal při tom jak na snahy o germanizaci
soudnictví a advokacie v Uhrách po roce 1849, tak i na snahy o maďarizaci od 60. let 19. století. Vojtěch Lažanský (Plzeň) přítomné informoval
o nepříliš známém působení spisovatele Svatopluka Čecha v advokacii.
Čech totiž vystudoval z popudu otce práva a z finančních důvodů působil
jako advokátní koncipient (mimo jiné u výše zmíněného J. Vašatého),
ale nakonec této profese zanechal, aby se mohl plně věnovat milované
literatuře. Stanislav Balík (Brno – Praha – Plzeň) ve svém referátu přenesl
posluchače do období let 1948–1951, kdy došlo k likvidaci soukromé advokacie komunistickým režimem. Přitom uvedl spoustu zajímavostí k této
smutné etapě dějin advokacie u nás – např. došlo k ohromné redukci počtu
advokátů až na cca. 10 % původního stavu, likvidaci advokátních komor
a pochopitelné též k politickým procesům s některými advokáty.
Odpolední blok byl zaměřen na dějiny advokacie v jednotlivých regionech České republiky. Vystoupili zde jak současní, tak bývalí studenti
Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Nejprve hovořila Denisa
Kalfeřtová (Praha) o historii advokacie v Liberci v letech 1848–1939. Podobně jako v následujících příspěvcích si též Kalfeřtová všímala zejména
významných právních zástupců zvoleného regionu. Od téměř výlučně německého Liberce přenesl posluchače Svatopluk Vácha ve svém příspěvku
do národnostně smíšené oblasti Jihlavy, Humpolce a Pelhřimova, která
jej zaujala obdobím tzv. první Československé republiky. Stejné období
si zvolila Yvonna Čikešová pro sledování osudů advokacie na Táborsku.
Václav Trčka přítomné seznámil s Uherskohradišťskem a Zlínskem v letech
1918–1948 a závěrečný referát přednesla Michaela Olivová o dějinách
advokacie ve Vysokém Mýtě na přelomu 19. a 20. století.
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Výše uvedené referáty, stejně jako příspěvky referentů, kteří se nemohli dostavit, si budou moci zájemci blíže prostudovat v připravovaném
sborníku, který vyjde v průběhu roku 2006. Jak se ukázalo i tato poměrně
krátká konference dokázala přinést opět nové poznatky z obsáhlých dějin
advokacie (nejen) v českých zemích.	
Martin Rája
Jak se v Olomouci hledali „duchovní-politici“
Ve dnech 27. a 28. dubna 2006 se v Olomouci, v kapli Božího Těla
v Konviktu Univerzity Palackého, konala mezinárodní konference, na
kterou zvala Katedra politologie a evropských studií FF UP se svým spolupořadatelem CDK z Brna.
Čeští a slovenští politologové, historici, církevní historici, duchovní,
archiváři, studenti nebo i pamětníci zde hledali Významné osobnosti církví
a náboženských společností v politickém životě 20. století, jak pravilo ohlášené
téma. Kromě času a prostoru otevřely se dveře skoro všem křesťanským
církvím, kromě duchovních osobností byli sledováni také laici, politicky
angažované osobnosti: novináři, spisovatelé, filozofové, vědci, organizátoři
aj. Tím ovšem nadmíru narostl počet příspěvků, ač z ohlášených 55 referentů
se jich zhruba pět nedostavilo. Někteří snad o tom předem neinformovali
ani organizátory! Těm sice pár absencí na takovém maratónu mohlo přijít
k dobru, nicméně znatelná únava všech delegátů způsobila jistou netečnost
k diskusi. Nezbýval pro ni stejně čas, ale byla to jen únava?
Za přínosné pro historiografii budou přednesené medailony různých, často i méně známých či schválně zapomenutých osobností církví.
Přesto se „spiritus agens“ celé konference, organizátor Pavel Marek (FF
UP), podivoval, že i po 15 letech se u nás pro religiózní téma stále těžko
hledají spolupracovníci, hlavně v sekulárním prostředí. Konference měla
evokovat a kriticky zhodnotit politicky angažované duchovní a laiky ČSR
ve svobodné, nesvobodné i „lidové“ demokracii. Není v možnostech této
zprávy vypsat všechna jména referujících či popisovaných „politických
aktérů“.
Vedle Markova medailonu o Emilu Dlouhém-Pokorném zaujaly obecnější referáty Jiřího Malíře (FF MU) o typologizaci kariér duchovních-politiků na příkladu Moravského zemského sněmu přelomu 19. a 20. století
a spolupořadatele Jiřího Hanuše (FF MU a CDK) o významu náboženské
osobnosti v moderní době. Ten si položil také otázku, jakou krizovou (de)
formací prochází taková osobnost v totalitním režimu a proč vznikala, jak
se diferencovala tzv. skrytá církev.
Odbojem a perzekucí katolických a pravoslavných kněží za protektorátu se zabývali František Čapka (PF MU Brno) a Pavel Aleš (Olomouc), na
toto téma dále hovořil Petr Koura (FF UK) o Štěpánu Trochtovi a premonstrát P. Janoušek (Kamenice n. L.) o páteru Josefu Jílkovi. Zřídka však byly
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představeny osobnosti kolaborující s režimem. S diplomacií obeznámený
František X. Halas (CMTF UP) mluvil o kardinálu Agostinu Cassarolim
jako „partneru“ komunistických vládců při jednáních o postavení katolické
církve v ČSSR v letech 1963–1989.
Další větší téma tvořili kněží stojící ve vedení strany lidové. Miloš
Trapl (FF UP) se ptal, zda byl P. František Hála schopným či špatným
politikem. Hála neuměl improvizovat. Častěji pracoval spíše jako pomocná, prodloužené ruka Jana Šrámka. Poslance a senátora ČSL opata
Methoda Zavorala přiblížil Jiří Jindra (ÚSD AV ČR). Hledání specifik
politické činnosti řádových představených a postavení řádů ve společnosti ukazuje na málo probádaná odvětví. Zabývají se jím na Slovensku
František Neupauer (UMB Banská Bystrica) a v Česku např. Petr Tesař
(ZA Opava), který si pro svůj referát vybral za příklad dva kněze řádu
německých rytířů. Příspěvky o zvláštním postavení německých kněží
znamenaly důležitý význam pro konferenci. Otec Jan Larisch (Ostrava)
poukázal na patové postavení světícího biskupa Josefa Martina Nathana
z Hlučínska, na česko-německých hranicích. Mladá absolventka historie
Martina Kotlíková si dobře poradila nejen s Rudolfem Cehem, Němcem
a knězem Československé církve, ale obhájila také etiku historické práce
proti vyostřenému výpadu jednoho z diskutujících. Pozornost také vzbudil
nadnárodnostní i ekumenický postoj a humanitární práce Přemysla Pittra,
o němž referoval Jan Štěpán (Praha).
Se zvláště přínosnými referáty přijeli kolegové ze Slovenska. Tím
se otevřelo další opomíjené pole: srovnávat činnost, přístupy a mentalitu
duchovních-politiků na Slovensku a v Česku, ve Slovenském štátu a protektorátu. Alena Bartlová (HÚ SAV) měla v rukávu připravená hned tři
esa: Andreja Hlinku, Ferdinanda Jurigu a Jozefa Tisa. Slovenský politický
katolicismus mohl velmi čerpat z bezmezně důvěřivé podpory farníků.
Hlinkou zpolitizován byl i literárně-vědecký Spolek sv. Vojtecha, ač jeho
správce Ján Pöstenyi dokázal i příkře vystoupit proti Hlinkovi, uvedl Milan
Katuninec (TU Trnava). Také poválečný vývoj na Slovensku a postavení
církví ke státu probíhalo odlišně. O biskupu Jánu Vojtaššákovi to naznačoval historik z Čech Jan Pešek (HÚ SAV). S jeho spoluprací vznikl příspěvek
Jozefa Halka (CMBF UK Bratislava) o Jánu Dechetovi jako „trojském koni“
uvnitř církve. Taková byla jedna z komunistických strategií pro rozklad
církví. Zdá se, že slovenští historici jdou úspěšně o krok napřed v tématech
církevní historie, vztahu (totalitního) státu a církve aj. Na olomoucké konferenci nechyběl ani medailon a politický profil řeckokatolického biskupa
Pavla Gojdiče od Michala Barnovského (HÚ SAV).
Oproti tomu část české sekce tíhla tradičně k zájmu o vztahy T. G.
Masaryka s duchovními, věřícími mysliteli, Katolickou modernou, ač tato
témata byla v poslední době v české historiografii několikrát zpracována.
Jistou slabou stránku konferenčních jednání byla silná tendence k pouhé-
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mu popisování životních osudů a politické činnosti vybraných osobností.
Trochu opodál tak zůstávalo srovnávání osobností podle konfesí, národností, politických stran i další obecnější otázky jako postoje duchovních
k politickým stranám, manipulace politické orientace věřících ze strany
duchovních, prolínání sakrálního a sekulárního, různé způsoby politické
komunikace apod. Avšak nepochybně bude celý sborník přínosným počinem pro zatím málo popsanou „encyklopedii“ Významné osobnosti církví
a náboženských společností v politickém životě 20. století. Milou povinností na
závěr je vyjádřit pořadatelům upřímný dík za skvělé organizační zajištění
olomouckého sympózia.	
Tomáš W. Pavlíček
Patnáct let činnosti Muzea romské kultury v Brně
Nápad zřídit romské muzeum se připisuje Bartoloměji Danielovi. Tento
první romský historik totiž kromě heuristiky literatury a pramenů ke svým
dopisovaným romským dějinám shromažďoval také různé etnografické
doklady materiální kultury Romů. Část této své sběratelské práce spolu
s fotografiemi etnoložky Evy Davidové představil na výstavě Staré romské
kovářství, kterou roku 1970 uspořádal Svaz Cikánů-Romů v Etnografickém
muzeu Moravského zemského muzea v Brně. Počítalo se s tím, že exponáty
se stanou základem sbírkového fondu příštího romského muzea: úvahy
o jeho připravovaném založení vzaly však za své po násilném rozpuštění
Svazu a k jejich oživení mohlo dojít teprve až po uplynutí celého dvacetiletí.
Bezprostředně po zhroucení komunistického režimu se sešli Karel
Holomek, jeho dcera Jana a oba dřívější a dlouho do kouta zahnaní iniciátoři Daniel i Davidová, aby obnovili přerušené kroky příprav a dosáhli
pro muzeum právní subjektivity registrací nejprve Společnosti pro založení
Muzea romské kultury a později Společnosti odborníků a přátel Muzea romské
kultury (v dubnu a říjnu 1991): druhé z těchto občanských sdružení se
pak stalo vlastním zřizovatelem vytoužené a dlouho očekávané muzejní
instituce. Muzeum romské kultury v Brně si tedy letos připomíná patnáct roků
od vzniku, a vybízí tak k malému zamyšlení nad jeho dosavadní činností.
Tato nevládní nezisková organizace byla zpočátku financována pouze
z dotačních, grantových nebo nadačních prostředků. Hrstka jeho pracovníků se tísnila v pronajatých místnostech na Václavské 6 a pak v menším
domě, daném do drahého nájmu na Jugoslávské 17, kde všude byl rovněž
deponován postupně budovaný a pořád doplňovaný a rozšiřovaný sbírkový
materiál.
Naděje na zlepšení krajně neuspokojivé prostorové situace svitla
v roce 1995, kdy Magistrát města Brna schválil pro muzeum pronájem
jednoho z devastovaných a neobydlených městských činžáků v brněnském
„bronxu“, jak se přezdívá části staré, kdysi periferní zástavby s hustou
nynější koncentrací romského obyvatelstva. S rekonstrukcí a adaptací
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objektu se však začalo následkem administrativních překážek se značným
zpožděním a stavební práce probíhaly jen velmi pozvolna, takže do opravené třípodlažní budovy na Bratislavské 67 se muzeum nastěhovalo teprve
v prosinci 2000; získalo tam nejenom pracovny pro zvyšující se počet svých
zaměstnanců, ale i dostatek místa pro depozitáře, příští stálou expozici
a přechodné výstavy, přednáškový sál, knihovnu se studovnou a jiné místnosti, potřebné k uplatňování vzdělávacích a kulturně osvětových aktivit.
V lednu 2005 pak muzeum při zachování původní obecně prospěšné
společnosti obdrželo statut státní příspěvkové organizace, čímž se stabilizovalo další finanční zabezpečování instituce z prostředků státního rozpočtu,
a odpadly tak každoročně se opakující starosti a obavy, zda se podaří sehnat
potřebné peníze na muzejní provoz a mzdy zaměstnanců.
V čele muzea stála zprvu etnoložka Eva Davidová, po ní nadlouho
další etnoložka Ilona Lázničková a v posledních letech historička Jana
Horváthová-Holomková. Zatímco první ředitelka měla k dispozici tři, čtyři
pracovníky, současná jich zaměstnává pětinásobek tohoto počátečního
počtu. V přítomné době působí v muzeu vedle administrativního a technického personálu tři dokumentaristky a jeden dokumentarista, po dvou
etnoložkách a lingvistkách a dále historik, kulturní antropoložka, muzejní
pedagožka a muzikolog. V týmu, složeném převážně z mladých, vysokoškolsky vzdělaných lidí, převládají ženy, které dost často rodí, takže není
téměř roku, aby z nich jedna nebo dvě nebyly na mateřské dovolené.
Muzeum eviduje více než 30 000 sbírkových předmětů, které jsou
rozčleněny do několika fondů (fotodokumentace, audiodokumentace, videodokumentace, textilu a šperků, výtvarného umění, plakátů a pozvánek,
aktového materiálu a ohlasu kultury Romů v kultuře majoritní společnosti).
Součástí instituce jsou tři oddělení a to historické, lektorské a oddělení public relation a fundraisingu. Dále je při muzeu v chodu speciální knihovna,
která poskytuje k prezenčnímu studiu některý z více než tří tisícovek titulů
romské a romistické literatury, novin a časopisů.
Správcové jednotlivých fondů se pod vedením Evy Davidové vypravují
na pravidelné cesty za respondenty z historických skupin českých a moravských Romů nebo Sintů a téměř každým rokem navštěvují romské osady na
Slovensku, kde zaznamenávají nejenom vzpomínková vyprávění pamětníků,
shromažďují dobové a pořizují dokumentační fotografie, získávají darem
nebo koupěmi originální součástky romského oděvu, vybavení obydlí
a domácností, výrobky tradičních řemesel (kovářství, korytářství, košíkářství, zvonkařství) a dovedností (výroba nepálených cihel, pletení provazů
a tkanic, výšivkářství), staré hudební nástroje a rovněž díla neškolených
romských výtvarníků. Terénní výzkumy jsou finančně podporovány Fondem
rozvoje občanské společnosti a na východoslovenském teritoriu organizovány
ve spolupráci se dvěma romskými odděleními, která jsou zřízena při muzeích v Humenném a v Rimavské Sobotě.
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Několik málo individuálních výjezdů mířilo rovněž za příslušníky
romských etnik do zahraničí, totiž na polskou Spiš (1996) a někdejší
Podkarpatskou Rus (1997), do Bulharska (1998), na Černou Horu (1998)
nebo do Francie (2001).
Ukázky ze sbírkových fondů prezentovalo muzeum na brněnských
výstavách Romové v Československu (Etnografický ústav Moravského zemského muzea, 1992), Romové v městě Brně (brněnská Nová radnice, 1996)
a Hledání domova – Rodas amaro than (pavilon Anthropos Moravského zemského muzea, 1999). Výstava prací romských neprofesionálních výtvarníků
E luma romane jakhenca – Svět očima Romů, jejíž kurátorkou se stala Jana
Horváthová, byla muzeem instalována poprvé v Ořechově u Brna (Zvláštní
internátní škola, 1997), odkud exponáty v dalších letech putovaly do mnoha
jiných míst nejenom doma, ale i v cizině (Rakousko, USA, Švédsko, Norsko,
Dánsko, Rusko, Nizozemí).
Z variabilních výstavních akcí, které poslední dobou budily mimořádnou návštěvnickou pozornost, je patřičné připomenout alespoň některé
z nich: např. z roku 2001 retrospektivní výstavu obrazů a plastik proslulého romského výtvarníka nadepsanou prostě jeho jménem Rudolf Dzurko,
výstavu pohlednic a knižních přebalů s romskou tematikou Romský mýtus,
jejíž exponáty zapůjčila sběratelka Elisabeth Mourat , a výstavu grafiky, leptů
a rytin Lety – cesta od tragédie k toleranci, které pocházejí z dílny výtvarnice
Barbary Scotch, dále roku 2002 putovní výstavu fotografií a dokumentů
Romové v našem městě, kterou měli možnost shlédnout návštěvníci v osmi
moravských a českých městech (po Brnu také v Olomouci, Českých Budějovicích, Praze 3, Pardubicích, Ostravě, Ústí nad Labem a v Jirkově), z roku
2003 výstavu impozantního souboru fotografií Evy Davidové nazvanou
Romano drom – cesty Romů a výstavu šesti fotografů Pančvar – Pětkrát, pořádanou tehdy u příležitosti Mezinárodního dne Romů postupně v Muzeu
romské kultury, v Moravské zemské knihovně, v klubu Fléda a ve dvou
brněnských kavárnách, z přelomu let 2003-2004 reprezentační výstavu
zapůjčených děl českých, moravských, německých a flámských mistrů 17.20. stol. Kočování po obrazech, z roku 2004 výstavu fotografií Hany Šebkové
navazující na vydání stejnojmenné autorčiny knihy Bacht the balvaj pheňa
hin – Štěstí a vítr jedno jsou, z roku 2005 výstavu o ovlivňování většinové
kultury kulturou romskou Kaľi phuv, parno maro – Černá země, bílý chléb
a konečně z roku 2006 půvabnou výstavu o romské literatuře v České
republice Čalo voďi – Sytá duše.
Všechny tyto přechodné výstavy jakoby suplovaly a byly náhradou
neexistující dosud stálé expozice. Její otevření bylo po návrhu celkové
koncepce, interpretativního projektu a rámcového, výtvarného i architektonického scénáře plánováno na rok 2003. Když se však ukázalo, že
evidence a zpracovávání sbírkového materiálu se opožďovalo za jeho
tezaurací, bylo třeba přizpůsobit tomu rozvrh chystaných příprav a podle
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toho realizovat expozici nikoliv en bloc, ale po postupném zpracovávání
jednotlivých témat bez ohledu na jejich stanovenou posloupnost (indická
pravlast, kočování, usazování, holocaust, kultura a romipen, současné
tendence). Poměrně nejdále přitom pokročila příprava závěrečné části
expozice, která tak mohla být slavnostně otevřena 1. prosince 2005 pod
názvem Příběh Romů.
Kromě shromažďování, uchovávání a prezentace dokumentů o tradičním i současném způsobu života a o autentické kultuře Romů konalo
muzeum čilou práci také na poli vzdělávacím a kulturně osvětovém.
Sem patří především přednáškový cyklus Kdo jsou Romové?, jehož
první semestr byl zahájen v květnu 1993 přednáškou Bartoloměje Daniela. Další cykly se pak opakovaly každého půl roku a jejich pořádání se
podařilo udržet až do dnešních dnů. Přednášejí na nich vedle muzejních
pracovníků i četní externisté z vysokoškolských, akademických a jiných
pracovišť. Obsah jejich přednášek se postupně rozšířil z úzce romského
kontextu i na tematiku národnostních menšin a forma přednášek byla doplňována diskusními fóry a někdy obohacována koncertováním romských
hudebníků, zpěváků nebo tanečníků. Skladbu návštěvníků tvoří ustálený
okruh zájemců z různých vrstev brněnského občanstva a poměrně hojně také studenti středních a vysokých škol. Mimoto se v muzeu konají
příležitostné přednášky a komorní koncerty v rámci doprovodných akcí
k aktuálním výstavám.
Školám a organizovaným skupinám dětí a mládeže nabízí muzeum
animace k výstavním instalacím a aktivační programy do muzejní knihovny; pro romské děti z okolních ulic Bratislavské, Francouzské a Cejlu byl
otevřen Dětský muzejní klub a zprovozněn ateliér, vybavený výtvarnými
potřebami. Pro dospělé jsou pořádány vyučovací kurzy romštiny, které ve
svém prvním běhu roku 2003 měly jednu skupinu složenou z 10 zaměstnanců muzea a dvě skupiny z více než 30 zájemci z řad veřejnosti.
Muzeum vydalo sérii knih a brožur (Ma bisteren – Nezapomeňme.
Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943), 1997; Romové – O Roma. Tradice a současnost – Angoder the akának, 1999; Ctibor
Nečas: Z Brna do Auschwitz-Birkenau. První transport moravských Romů do
koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, 2000; Irena Raichová a kol.:Romové a nacionalismus?, 2001), vzpomínky pamětníků (Paměti romských žen.
Kořeny 1, 2002; Memoáry romských žen. Elina – sága rodu Holomků. Karolína – cesta životem v cikánském voze, 2004), katalogy výstav (Lety – cesta
od tragédie k toleranci, 2001; Rudolf Dzurko, 2001; Sbírky Muzea romské
kultury. Výtvarné umění: romští autoři, 2005), hudební nosič (Giľa – ďíla
– giľora. Písně olašských a usedlých Romů. CD, 2002) a dokumentární film
o genocidě Romů, určený jako vzdělávací pořad pro žáky II. stupně základních škol a studenty středních škol (Monika Rychlíková: To jsou těžké
vzpomínky, 2002).
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Zvláštní postavení zaujímá v této ediční činnosti ročenka, vydávaná
muzeem od jeho založení jako Bulletin Muzea romské kultury v Brně. Informuje odbornou i laickou veřejnost o muzejní činnosti a publikuje odborné
příspěvky s romskou tematikou (studie a články, nálezové zprávy, současné
úvahy a názory, recenze a anotace, kronika), jakož i ukázky z tvorby romských spisovatelů a básníků. S příchodem Jany Kramářové do redakce se
ročenka změnila k lepšímu jak z formálního, tak z obsahového hlediska.
Romistika je na stránkách tohoto periodika předváděna jako multidisciplinární obor převážně příspěvky historiků (Rostislav Černý, Bartoloměj
Daniel, Jana Horváthová-Holomková, Karol Janas, Petr Lhotka, Ctibor Nečas,
Nina Pavelčíková, František Vašek aj.) a etnologů (Eva Davidová, Zuzana
Jurková, Eva Krekovičová, Marta Toncrová, Jiří Pavelčík, Tomáš Šenkyřík
aj.), jednotlivě i jiných badatelů (Milena Hübschmannová, Vladimír Srb,
Irena Raichová aj.). S přihlédnutím k četnosti uveřejněných příspěvků by
se slušelo uvažovat o přípravě a publikaci kumulativního rejstříku ročenky,
který by měl být vydán jako příloha možná už k jejímu 15. a zcela určitě
k 20. ročníku.
Mimořádných výsledků bylo dosaženo při dokumentaci romského holocaustu, spojené s vyhledáváním pamětníků a nahrávkami jejich memorátů.
Z podnětu Jany Horváthové se utvořil pracovní tým, který se napojil ve druhé
polovině 90. let touto činností na tři mezinárodní projekty (Unites States
Holocaust Memorial Museum, Schweizer Fonds zugunsten bedürftiger Opfer von
Holocaust/Shoa) a odškodňovací akce, které zprostředkovával z německé
strany Česko-německý fond budoucnosti a ze švýcarské Mezinárodní organizace
pro migraci) a vytvořil databázi informací o českých Romech, vězněných
v koncentračních táborech a rasově pronásledovaných v letech nacistické
okupace (do konce roku 2001 mělo muzeum v evidenci 457 takových
osob, kterým pak díky aktivnímu přístupu Heleny Danielové napomáhalo
při podávání jejich žádostí o odškodnění). Muzeum romské kultury v Brně
je jedinou institucí svého druhu v Evropě, která soustavně shromažďuje,
zpracovává a zveřejňuje základní informace o minulosti i současnosti Romů.
Touto činností se na jedné straně kladně podílí na rozžehnutí a posilování
etnického povědomí uvnitř romské menšiny, na druhé straně pak se snaží
oslovit různorodou a mnohdy negativně naladěnou okolostojící většinu.
Těmito aktivitami přispívá k vzájemnému poznávání a respektování dvou
odlišných způsobů života a kultur v rámci tvořící se multikulturní občanské
společnosti. Z tohoto hlediska je jeho práce bezpochyby poctivá, záslužná
a uznání hodná.	
Ctibor Nečas
XIV. Mezinárodní kongres hospodářských dějin
Mezinárodní asociace hospodářských historiků pořádá světová setkání badatelů v oblasti hospodářských dějin již od roku 1960, tentokrát
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byla hostitelkou téměř půldruhé tisícovky registrovaných účastníků ze
sedmdesáti zemí univerzita ve finských Helsinkách. Setkání se konalo ve
dnech 21.-25. srpna 2006 a jednání probíhala v celkem 124 sekcích. Účast
na všech sekcích pochopitelně nebyla v silách žádného z účastníků a tak
se i tato stručná zpráva nutně musí omezit pouze na reprodukci základních dojmů. Za podstatné považuji jednak sdělení o celkovém nastavení
hlavních směrů bádání ve světovém měřítku, jednak informaci o jednání
některých sekcí nejvíce tématicky vázaných na problematiku dějin střední
Evropy. Mnoho detailních informací je možno nalézt na webové stránce
www.helsinki.fi/iehc2006. Zvláště upozorňuji na publikovaná abstrakta
téměř všech referátů.
Za podstatný rys tématické orientace hlavních či posluchači nejvíce
navštěvovaných sekcí je třeba označit „globalizaci“ témat a výzkumu,
konjunkturu zájmu o problematiku vztahu ekonomika – životní prostředí, studium genderového pohledu na ekonomické jevy, role informací aj.
Již samotná skutečnost, že v drtivé většině sekcí byla jednacím jazykem
angličtina a všechny ostatní jazyky, považované na jiných pódiích za světové, byly nemilosrdně odsunuty na okraj, vypovídá o základním duchu
kongresu. Jistou demonstrativní nelibost nad tímto stavem věcí tiše manifestovala snad jen část francouzsky hovořící komunity a platila za to daň
ve formě „regionalizace“ vlastních témat a vlastní vědecké prezentace. Cíl
organizátorů byl z programu naprosté většiny sekcí zcela zřejmý – garant
sekce byl víceméně žádán o otevření jednání pro co nejširší publikum, tedy
o převedení tématu na geograficky co možná nejširší základ, o zohlednění
globálního vývoje vedle komplikovaných analýz specifik různých regionů
a kultur. Historikové zakotvení svým výzkumem a celkovou kulturní orientací spíše v jediném kulturním prostředí, přesněji subkontinentálním
historickém kontextu např. střední Evropy, v tomto ovzduší nutně nepluli
zrovna s hlavním proudem. Na druhou stranu se jednání kongresu neomezovalo jen na témata z oblasti dějin 20. století, v němž je globalizace
světového trhu již výrazně zakódována, ale i na starší dějiny a zde samozřejmě dostávaly otázky po roli místních specifik více prostoru.
Za klasickou ukázku tématu, určujícího podstatné směry bádání, lze
považovat například sekci organizovanou J. Kockou (Freie Universität
Berlin) „Nové přístupy k dějinám práce“. Inspirativní osobnost organizátora
této sekce není českých historikům neznámá a také v Helsinkách patřil
Kocka k prominentním účastníkům a vedle akademiků hlavně z anglosaského prostředí také nesporně k badatelům formulujícím zásadní teze
hospodářských a sociálních dějin a adekvátní metodologii. Kocka, nikoliv
překvapivě, představil své teze v rovině na české poměry velmi interdisciplinární, s využitím metod sémantické analýzy textu, metody diskurzu
a vyzýval v pravém slova smyslu k totální analýze fenoménu práce v dějinách
s využitím metod mnoha společenských věd. I geografický rozměr sekce
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byl „trendy“ – vedle koreferátu s vazbou na evropské prostředí (J. Ehmer,
Vídeň), zde zazněly názory badatelů zakotvených v indicko-anglosaském
světě nebo v prostředí africkém.
Zastoupení českých historiků na kongresu lze považovat za dobrou
vizitku úrovně naší historiografie hospodářských a sociálních dějin. Toto
tvrzení by se snad mohlo zdát odvážné tváří v tvář velké převaze anglosaských historiků i početné komunitě účastníků z Německa, Japonska
a dalších velkých zemí, faktem ale zůstává, že srovnání se zastoupením
ostatních středoevropských postkomunistických zemí vycházelo pro ČR
velmi příznivě. Připomeňme, že navržený kongresový referát prochází specifickým „výběrovým řízením“, v němž o jeho přínosu rozhoduje zpravidla
zahraniční, tedy víceméně nestranný organizátor sekce.
České zastoupení bylo nejpočetnější v sekci č. 70 „Industrializace
regionů středovýchodní Evropy v 18. a 19. století“, kde byla pozornost
věnována především komparaci industrializačních procesů v rakouském
a pruském Slezsku a na Moravě. Vzhledem k překvapivě nepočetné polské
účasti byly zastoupeny především německé a české výzkumy s vazbou na
tyto regiony. Ostravští historikové prezentovali výsledky svého bádání
v prostoru ostravsko-karvinského revíru, se zvláštní pozorností věnovanou
rothschildovskému podnikání (M. Myška), těžebnímu průmyslu (A.  Zářický) a dopravním otázkám (P. Popelka). Mimo to byl jedním referátem
zastoupen tradiční zájem brněnských hospodářských historiků o otázky
textilního průmyslu (L. Fasora), ostatní referáty se již věnovaly pruskému
Slezsku (W. Długoborski, T. Pierenkemper, K. Skibicki, M. Boldorf). Druhou
sekcí s významnějším zastoupením české problematiky byla sekce č. 15
„Hospodářský nacionalismus ve středovýchodní Evropě“, kde byl jedním
ze spoluorganizátorů E. Kubů a kde byly zajímavě konfrontovány české
zkušenosti se studiem hospodářských kontextů s velmi zajímavými zkušenostmi prezentovanými vyspělou maďarskou historickou školou (A. Pogányi) i pohledy např. americkými (C. Albrecht, J. Love) nebo švédskými
(A. Köll). Také sekce č. 8, věnovaná souvislostem družstevnictví a národní
emancipace v středovýchodní Evropě, patřila z českého pohledu k velmi
zajímavým. Zvláště upozorňuji na abstrakt referátu maďarského historika
A. Vári, český zájem o podnětné téma prezentovala A. Doležalová.
Jednání zmíněných sekcí a jejich solidní navštívenost mohou být důkazem o tom, že i v globalizovaném ovzduší prestižního světového kongresu
je o střední Evropu a její dějiny zájem. Jak v kuloárech konstatoval jeden
z velmi zkušených harcovníků několika světových setkání, zájem o středoevropské dějiny zažíval konjunkturu přibližně pět let po listopadovém
převratu, dnes jsou v „kurzu“ jiné regiony – především třetí svět, zvláště
islámský prostor, „asijští tygři“ aj. Fundovaná účast zámořských, severských
nebo dokonce japonských historiků v diskusích nad tématy, která jinak
považujeme za specificky česká či středoevropská, ovšem ukazuje, že mnohé
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konotace našich výzkumů jsou nakonec globálnější, než se na první pohled
mnohým zdá.	
Lukáš Fasora
Historik Thomas Winkelbauer přijal čestný doktorát Masarykovy
univerzity
Dne 24. května 2006 se v slavnostní aule Masarykovy univerzity
na Přírodovědecké fakultě za účasti více než dvou stovek hostů z řad
celé akademické obce Masarykovy univerzity, zejména však z řad učitelů
a studentů Historického ústavu Filozofické fakulty, uskutečnil slavnostní
ceremoniál udělení čestného doktorátu brněnské Masarykovy univerzity
rakouskému historikovi Thomasu Winkelbauerovi. Čestný doktorát byl
tomuto devětačtyřicetiletému profesorovi Vídeňské univerzity udělen na
návrh Historického ústavu a Vědecké rady FF MU rektorem brněnské
univerzity profesorem Petrem Fialou za zásluhy, které prof. T. Winkelbauer
prokázal při rozvoji spolupráce mezi oběma univerzitami na poli vědeckém,
organizačním, pedagogickém i vydavatelském.
Thomas Winkelbauer se jako odborník na raný novověk zabývá především dějinami habsburské monarchie v 16. až 18. století, jeho výzkumná
a publikační činnost je ale mnohem širší. Problematiku raně novověkých
dějin zkoumá v nejširších metodologických i geografických kontextech,
takže není divu, že mezi zahraničními badateli patří k nejlepším znalcům
dějin českých zemí tohoto období a je považován za nejlepšího znalce dějin
Moravy této doby. V zorném úhlu jeho pozornosti se ocitají problémy jak
politických, právních, sociálních a hospodářských dějin, tak i dějin kulturních a náboženských. T. Winkelbauer zkoumal například vztah vrchností
a poddaných v raném novověku, zabýval se právním postavením selského
obyvatelstva v rámci šlechtických dominií. Věnoval se rovněž otázce financování válečných kampaní v období absolutismu a sledoval problematiku
náboženských konverzí v raném novověku. Rezultáty tohoto výzkumu
byly publikovány také v češtině na stránkách Časopisu Matice moravské
i Českého časopisu historického. Opomenout nelze ani jeho biografické
práce tematizující vývoj některých šlechtických rodů, respektive šlechty
jako celku. Winkelbauer je v současné době redaktorem sborníků zaměřených na formulování metod pramenné typologie a historickým biografiím. Vědecká badatelská činnost tohoto význačného historika vyvrcholila
nedávno vydáním rozsáhlých dějin habsburské monarchie (Standefreiheit
und Fürstenmacht, 1–2. Wien 2003), které byly publikovány v rámci ediční
řady „velkých“ dějin Rakouska.
Winkelbauerův hluboký zájem o dějiny českých zemí a jeho významná
publikační činnost na tomto poli přispěly k jeho jmenování do několika
významných odborných grémií zabývajících se dějinami českých zemí. Od
roku 2002 působí ve vědecké radě mnichovského historického pracoviště
Collegium Carolinum, ve stejném roce byl zvolen řádným členem Histo-
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rické komise pro dějiny českých zemích v Německu a před několika lety
se stal členem zahraniční redakce Českého časopisu historického a také
Časopisu Matice moravské.
Laudacio při udělení čestného doktorátu pronesl proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a docent historie Tomáš Knoz, který
kromě Winkelbauerovy bohaté badatelské a publikační činnosti vyzvedl
také jeho zásluhy při prohlubování mezinárodní spolupráce na úrovni
české a rakouské historické obce. Zdůraznil, že právě jeho nemalým přičiněním se do mezinárodního vědeckého kontextu rychle dostaly výsledky
výzkumů významných českých historiků. I z Winkelbauerovy syntézy dějin
habsburské monarchie v raném novověku je zřejmé, že se mu v ojedinělém
rozsahu podařilo začlenit české a moravské dějiny do dějin habsburské
monarchie, respektive do dějin střední Evropy, které se tak díky němu
staly jejich přirozenou součástí.
Winkelbauer též dlouhodobě přispívá k názorovému a lidskému
sbližování, a to především tím, že napomáhá bourat negativní stereotypy
ve vzájemných vztazích mezi historiky i veřejností v obou zemích. Také
proto je profesor Vídeňské univerzity v České republice vysoce uznávanou osobností. Řada předních tuzemských historiků řadí Winkelbauera
díky jeho znalostem českých a moravských dějin kromě rakouské i do
české historické obce. Je třeba vyzvednout také to, že T. Winkelbauer
jako jeden z mála zahraničních badatelů při svých výzkumech v plné míře
recipuje nejnovější výsledky české odborné historické literatury. S tím
souvisí skutečnost, že dokonale ovládá češtinu. Dokázal to všem hostům
uvedeného ceremoniálu, když svou slavnostní přednášku přednesl ne ve
své rodné řeči, ale v českém jazyce. A co je obdivuhodné u tak složitého
jazyka, jako je čeština, Winkelbauer mluvil téměř bez cizího akcentu. Český
jazyk ovládá mimo jiné i díky jazykovým kurzům absolvovaným v rámci
Školy slovanských studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jak
Winkelbauer sám prozradil, do kurzů češtiny se přihlásil, protože se chtěl
seznámit s myšlenkami českých historiků v originále, především si chtěl
v originále přečíst díla brněnského historika a profesora Josefa Války.
Předání čestného doktorátu bylo završeno slavnostním slibem, kterým se Winkelbauer zavázal k rozvíjení lidského poznání a také zachování
věrnosti a přátelství Masarykově univerzitě a k její podpoře. Akt udělení
doktorátu nebyl jen výrazem ocenění jeho zásluh o rozvoj česko-rakouské
spolupráce na poli vědy a výchovy mladého vědeckého dorostu, ale také
přesvědčení, že se tato spolupráce bude v dalších letech prohlubovat.
Markéta Chalupová
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Volební valná hromada Matice moravské
Ve středu dne 7. června 2006 se konalo na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v posluchárně číslo A 21 od 16.00
hodin valné shromáždění naší společnosti. Oznámení o jeho konání bylo
rozesláno dopisem všem jejím členům, kromě toho bylo publikováno na
webových stranách sdružení. Jednání se zúčastnilo 38 členů.
Z pověření předsedy Matice moravské v souladu s čl. 5 stanov zahájil
a řídil valné shromáždění místopředseda sdružení Jiří Malíř (pro stručnost
jsou jména uvedena bez titulů). Nejdříve byla zvolena komise návrhová ve
složení Libor Vykoupil a Tomáš Malý a volební, jejímiž členy byli Hana
Ambrožová, Lenka Janošová a Dalibor Janiš. Po schválení programu jednání
si účastníci vyslechli zprávu o činnosti sdružení v letech 2003 až 2005,
kterou přednesl jeho jednatel (plné znění obsahuje následující příspěvek).
Poté tajemník redakce ČMM Libor Jan informoval ve svém vystoupení
o její činnosti, a především o obsahu posledního ročníku časopisu, dále
poskytl statistický přehled o počtech vydaných článků, recenzí a zpráv.
Nabádal ve svém vystoupení k ještě většímu zapojení doktorandů do psaní
anotací a recenzí.
Účetní společnosti Hana Ambrožová přednesla zprávu o hospodaření společnosti (viz závěrečný text), v níž objasnila jednotlivé položky.
Následovala zpráva o kontrole hospodaření, která byla provedena dne 7.
června 2006 revizní komisí ve složení Hana Jordánková (předsedkyně),
Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové). Komise neshledala žádné nedostatky.
Poté byly všechny zprávy valným shromážděním jednomyslně schváleny.
Po udělení absolutoria odstupujícímu výboru bylo přikročeno k volbě
nového výboru a revizní komise. Nejprve schválilo valné shromáždění počet členů budoucího výboru a revizní komise. Následně Hana Ambrožová
rozdala volební lístky s navrženými kandidáty a objasnila formu a způsob
hlasování. Na základě tajného hlasování bylo zvoleno všech čtrnáct členů
výboru a tři členové revizní komise. Výbor sdružení a revizní komise tak
bude pracovat ve stejném složení jako v minulém období.
Dalším bodem programu byl návrh odstupujícího výboru na zvýšení
ceny časopisu a na úpravu výše členských příspěvků, který předložil Jiří
Malíř. Valná hromada jednomyslně schválila s platností od 1. ledna 2007
zvýšit cenu časopisu na 90 Kč za číslo, tj. za celý ročník na 180 Kč; navýšit
členský příspěvek na 300 Kč pro pracující, pro důchodce a studenty na
180 Kč s tím, že všichni členové obdrží ČMM zdarma.
V průběhu diskuse upozornil Jiří Malíř na to, že v dalším období už
nebude možno extenzivně dále rozšiřovat publikační činnost o větší počet vydaných prací, protože by to bylo nad síly naší vydavatelské činnosti
prováděné ve víceméně amatérských podmínkách. Doporučuje proto, aby
se pozornost zaměřila především na další prohlubování její kvality. Libor
Jan se ještě ve svém krátkém diskusním příspěvku vrátil k vydávání ČMM,
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účastníky valného shromáždění požádal o příspěvky ze soudobých dějin,
kterých je v poslední době citelný nedostatek.
Na závěr celého jednání valné shromáždění jednomyslně schválilo
návrh usnesení přednesený Liborem Vykoupilem.
Valné shromáždění zvolilo nový výbor a revizní komisi MM a v usnesení schválilo:
1. Zprávu o činnosti výboru za minulé období
2. Zprávu o činnosti redakce ČMM
3. Zprávu o finančním hospodaření sdružení
4. Zprávu revizní komise o kontrole finančního hospodaření
5. Návrh zvýšení ceny časopisu a členských příspěvků
Jednání valného shromáždění bylo předsedajícím ukončeno v 17.25
hodin.
Krátce po skončení valné hromady se na první schůzi sešel nový výbor.
Jednání probíhalo ve studovně Historického ústavu FF MU. Výbor zvolil
předsedou společnosti Jana Janáka, místopředsedou Jiřího Malíře, jednatelem Bronislava Chocholáče a pokladníkem Jiřinu Štouračovou. Dalšími
členy výboru jsou: Slavomír Brodesser, Martin Čapský, Blažena Gracová,
Ladislav Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Bohumír Smutný, Milan
Šmerda, Miloš Trapl a David Valůšek. Výbor sdružení schválil současné
složení redakční rady Časopisu Matice moravské: Jan Janák (odpovědný
redaktor), Libor Jan (tajemník redakce), Ivo Barteček, Zdeněk Beneš,
Bronislav Chocholáč, Tomáš Knoz, Jiří Kroupa, Jiří Malíř, Milan Myška,
Milan Šmerda, Josef Válka a Radomír Vlček. Revizní komise ve složení
Hana Jordánková, Tomáš Knoz a Jiří Vaněk se sešla na své ustavující schůzi
14. června 2006. Předsedkyní komise byla zvolena Hana Jordánková. Další
schůze výboru a revizní komise se konala v září tohoto roku.	 Bronislav
Chocholáč
Zpráva o činnosti Matice moravské v letech 2003 – 2005
Předložená zpráva o činnosti Matice moravské byla projednána a schválena na výborové schůzi sdružení, která se konala dne 10. května 2006.
Výbor společnosti zvolený na valné hromadě konané 22. května 2003
pracoval pod vedením svého předsedy (pro stručnost jsou jména uváděna
bez titulů) Jana Janáka v následujícím složení: místopředseda Jiří Malíř,
jednatel Bronislav Chocholáč a pokladník Jiřina Štouračová. Dalšími členy
výboru byli: Slavomír Brodesser, Martin Čapský, Blažena Gracová, Ladislav
Hladký, Libor Jan, Karel Mlateček, Bohumír Smutný, Milan Šmerda, Miloš
Trapl a David Valůšek. Revizní komise pracovala pod vedením předsedkyně Hany Jordánkové, členy komise byli Tomáš Knoz a Jiří Vaněk. Výbor
i revizní komise se scházely každoročně nejméně třikrát.
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Matice moravská se ve své činnosti zaměřila především na další
rozvoj publikačních aktivit a přednáškové činnosti, soustavná pozornost
byla věnována i propagaci sdružení a rozšiřování členské základny. Od
konání minulé volební valné hromady se počet členů společnosti nepatrně zvýšil. K 30. dubnu 2003 měla Matice moravská 245 členů, přesně
o tři roky později tento počet vzrostl o dvě osoby na 247 členů. Sama
tato čísla nevykazují žádný pohyb, avšak opak je pravdou. Před revizí
členské základny naše sdružení registrovalo dokonce 286 osob. Téměř
čtyři desítky členů však na několikeré upomínky nereagovaly a byly z evidence vyřazeny. V průběhu revize členské základny došlo i ke zlepšení
platební morálky členstva. Přesto zůstává přibližně 25 procent členů,
kteří neplní svou základní povinnost ke společnosti, tj. zaplacení členského příspěvku, i když jeho výše je jedna z nejnižších mezi vědeckými
společnostmi v ČR! Taktéž se nepodařilo získat mezi členy společnosti
větší počet studentů historie nebo příbuzných oborů, přestože byla již
dříve zřízena Studentská sekce MM. V současné době bohužel činnost
této sekce prakticky neexistuje.
V rámci snah informovat o činnosti Matice moravské co nejširší odbornou i laickou veřejnost proběhlo několik propagačních akcí. Nejvýznamnější
byly realizovány u příležitosti 6. kongresu balkanistů, který se konal v Brně
v dubnu 2005, na jehož přípravě se společnost taktéž podílela. Dále pak při
mezinárodních prezentacích česko-srbského sborníku Od Moravy k Moravě,
které probíhaly v červnu loňského roku v České republice, jmenovitě v Brně
v kapli paláce U Šlechtičen a v Praze na velvyslanectví Srbska a Černé
Hory; a v září v Srbsku a Černé Hoře v sídle Matice srbské v Novém Sadu
a na českém velvyslanectví v Bělehradě. Několikrát v průběhu sledovaného
období byli informováni o činnosti MM členové Sdružení historiků České
republiky (Historického klubu 1872), buď to bylo formou přednášek členů
výboru, nebo prostřednictvím příspěvků do Zpravodaje, jenž tato vědecká
společnost vydává. V roce 2003 byla činnost sdružení prezentována i na
stránkách časopisu Dějiny a současnost, který oslovuje širokou odbornou
i laickou veřejnost. O aktivitách společnosti jsou její členové informováni
společně s dalšími zájemci prostřednictvím samostatných webových stránek
sdružení (http://www.matice-moravska.cz).
Publikační činnost
Trvalým úkolem společnosti je zajištění vydávání Časopisu Matice
moravské. Každým rokem byla publikována vždy dvě čísla periodika. V roce
2005 se tak uzavřel již 125. ročník ČMM. Plánovaný rozsah jednotlivých
ročníků byl skutečně naplněn, bohužel se ne vždy podařilo splnit předpokládané termíny vydání, tj. první číslo nejpozději do prázdnin a druhé do
konce příslušného roku. Bude úkolem příštího výboru a redakce časopisu
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se s tímto problémem úspěšně vypořádat a nalézt odpovídající organizační
řešení tak, aby k posunům těchto termínů nedocházelo.
Další publikační aktivity se promítly do vydávání jednotlivých svazků
edičních řad Pramenů k moravským dějinám a Knižnice Matice moravské,
ale i do publikování prací mimo tyto řady (jubilejní sborníky apod.).
Ediční řada Prameny dějin moravských po několik let stagnovala,
rozšířila se až v roce 2005, a to hned o tři publikace. Jako její 8. svazek
byla publikována rozsáhlá edice Pamětní knihy města Brna z let 1343–1376
(1379), jejímž autorem je Miroslav Flodr. Spolu s dříve vydanou edicí
Právní knihy města Brna z poloviny 14. století tak došlo k publikování
pramenného komplexu (s uvážením ostatního dochovaného materiálu),
který v našich zemích pro tuto dobu nemá obdoby. V samém závěru roku
byly vydány paměti profesora Jaroslava Mezníka s názvem Můj život za
vlády komunistů (1948-1989), jež jsou velmi cennou a zajímavou osobní
reflexí dobových společenských poměrů v různých sociálních prostředích.
Jako poslední spatřila světlo světa edice připravená Daliborem Janišem
s názvem Práva a zřízení Markrabství moravského z roku 1545, která byla
publikována ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR.
V posledních letech se nejsoustavněji rozvíjela Knižnice Matice
moravské, kterou nejdříve rozšířila práce Milana Šmerdy Život Ondry
Foltýna věnovaná jednomu z představitelů odporu poddanského obyvatelstva ve Slezsku ve 2. polovině 18. století. Dále ji obohatila monografie dnes již zesnulého Zdeňka Štěpánka s názvem Nacifikace a moravští lékaři (1939-1945). Autor v práci sledoval rozsáhlou badatelskou
problematiku, jakou byly například proměny moravského zdravotnictví
ve sledovaném období, různé formy rezistence lékařů proti nacistům,
nezměrná tragédie židovských lékařů, jejich rasová diskriminace, holocaust a mnoho dalších otázek. V roce 2005 následovala monografická
studie Ctibora Nečase Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945),
která poskytla první souhrnné zpracování dějin romské minority od
počátku vlády Marie Terezie až do období genocidy za nacistické okupace. Touto prací bylo vyplněno jedno z bílých míst na historiografické
mapě Moravy a Slezska.
Stejný rok vydání jako Nečasova studie nesou i monografie Tomáše
Borovského a Martina Čapského. Práce prvního z nich s názvem Kláštery,
panovník a zakladatelé na středověké Moravě je analytickým pohledem na
problematiku zakládání moravských klášterů, zabývá se zejména vztahem
těchto institucí k zakladatelským rodům i k panovníkovi v průběhu posledních tří staletí středověku. Monografie Martina Čapského Vévoda Přemek
Opavský (1366-1433) publikována ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě je zaměřena na poznání jeho kariéry, různých postojů, rolí a pozic,
jež zaujímal během mnohaleté služby posledním Lucemburkům.
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Edice Knižnice Matice moravské se nadále utěšeně rozrůstá i v roce
2006. Jako její v pořadí 18. a 19. svazek vyšly práce Libora Jana: Václav II.
a struktury panovnické moci a Soni Nezhodové: Židovský Mikulov. Naopak
jedinou ediční řadou MM, která se v období let 2003 až 2005 nerozšířila,
byly Disputationes Moravicae založené v roce 2000.
Kromě výše uvedených edičních řad bylo vydáno několik samostatných publikací. Především se jednalo o tři sborníky a jeden soubor
autorových statí, které vyšly u příležitosti životních jubileí významných
osobností českého historického bádání – profesorů Ctibora Nečase, Jaroslava Mezníka, Miloše Trapla a Josefa Války. První z nich s názvem Milý
Bore... redigovaný Tomášem Dvořákem, Radomírem Vlčkem a Liborem
Vykoupilem podal aktuální průřez o úrovni české historiografie především
v oblasti dějin finančnictví a historie romského etnika od středověku až po
20. století. Druhý s názvem Ad vitam et honorem připravený péčí Tomáše
Borovského, Libora Jana a Martina Wihody nabídl rozsáhlý přehled domácího bádání nad množstvím otázek a témat především ze středověkých
dějin, ale zcela stranou nezůstala ani problematika období mladších.
Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vydala společnost
na počátku roku 2005 sborník pod názvem Andros probabilis, který edičně připravili Jiří Malíř a Pavel Marek. V několika tematických oddílech
sborník obsahuje příspěvky téměř pěti desítek domácích a zahraničních
badatelů dotýkající se života a práce Miloše Trapla, politického katolicismu
a moderních politických i církevních dějin, otázek exilu a mnoha dalších.
Samostatně se podařilo zajistit vydání sborníku k poctě Josefa Války s názvem Husitství na Moravě – Náboženská snášenlivost – Jan Amos Komenský,
jenž byl sestaven z jubilantových starších studií a článků.
Koncem devadesátých let 20. století došlo k obnovení spolupráce se
zahraničními maticemi, především s Maticí srbskou v Novém Sadu. Jejím
výsledkem byla realizace česko-srbského sborníku příspěvků s názvem
Od Moravy k Moravě, který redakčně připravili Ladislav Hladký a Václav
Štěpánek ve spolupráci s Liborem Janem a Bronislavem Chocholáčem. Soubor studií byl věnován především problematice česko-srbských kulturních
vztahů v 19. a 20. století, přispělo do něj třináct renomovaných odborníků
především z řad historiků, ale i jazykovědců a literárních vědců z obou zemí.
Výsledkem spolupráce s Výzkumným střediskem pro dějiny střední
Evropy: prameny, země, kultura a Muzeem Brněnska byla úspěšná realizace sborníku z konference Napoleonské války a historická paměť, o níž
bude ještě zmínka později. Publikaci k vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří
Hanuš a Jiří Malíř. Pro úplnost je nutné uvést, že byla také vydána práce
Miroslava Sovadiny Jindřich z Lipé, která je zvláštním otiskem tří studií
věnovaných uvedené osobě, jež byly publikovány na stránkách ČMM
v letech 2001-2003.
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Celkem tedy bylo v průběhu tříletého období vydáno 15 knih a 6 čísel
ČMM! Počet publikačních výstupů sám o sobě dostatečně dokumentuje
význam vydavatelské činnosti v aktivitách naší společnosti. Vydání matičních publikací bylo také reflektováno v anotacích a recenzích domácích
a zahraničních periodik, jakými byly například: Deutsches Archiv, Český
časopis historický, Dějiny a současnost, Zpravodaj Sdružení historiků České
republiky (Historický klub 1872), Vlastivědný věstník moravský a další.
Přednášková činnost
Tuto činnost lze rozdělit do dvou skupin:
Pořádání či spolupořádání „velkých akcí“, jako kongresů, sympozií,
konferencí a workshopů
2.	 Pořádání samostatných přednášek
Již výše byla připomenuta spoluúčast na 6. kongresu balkanistů
konaném v dubnu loňského roku v Brně. Dále byly pořádány tři mezinárodní konference a jeden workshop. Ve spolupráci s Historickým ústavem
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Historickou komisí
pro české země (Historische Kommission für die böhmischen Länder)
v Mnichově byla uspořádána mezinárodní konference na téma Kontinuita
a nové pohledy sudetoněmeckého dějepisectví v letech 1918 – 1954, jež se konala
v Brně ve dnech 30. září až 2. října 2004. Jednání konference se zaměřilo
především na otázku, do jaké míry se toto dějepisectví podílelo na vytváření
nacionálních výzkumných konceptů v rámci tzv. Ostforschung a v čem se
v době meziválečné přímo postavilo do služeb německé nacionální ideologie a v období protektorátu do služeb nacistické politiky. Konference se
setkala s velkým zájmem domácí i zahraniční odborné veřejnosti. Celkově
se jí účastnilo přes sedm desítek osob. Sborník z konference se připravuje
k vydání v Německu.
Ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy:
prameny, země, kultura, Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnskou pobočkou Historického ústavu
Akademie věd ČR pořádala Matice moravská další dvě mezinárodní konference. První z nich byla věnována tématu Napoleonských válek a historické
paměti. Vystoupilo na ní téměř čtyřicet přednášejících z Polska, Rakouska,
Ruska, Slovenska a České republiky. Konference měla rozsáhlý ohlas
jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Informovala o ní také různá
média, jako například Česká televize Brno, Český rozhlas Brno, Rovnost
aj. Druhá konference s názvem Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti
a limity národnostního smíru ve střední Evropě byla pořádána u příležitosti
100. výročí vydání Moravského paktu. Na konferenci bylo předneseno 29
příspěvků badateli z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska,
Slovinska, USA a České republiky. Koncem roku spolupořádala společ1.	
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nost s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země,
kultura a Historickým ústavem FF MU v Brně pracovní seminář na téma
Pecunia nervus societatis Moravicae. Workshop za účasti předních odborníků
z České republiky byl věnován problematice finančních poměrů na Moravě
od poloviny 14. do počátku 17. století v různých sociálních vrstvách od
panovníka až po poddanské obyvatelstvo. S referáty, resp. s diskusními
příspěvky na něm vystoupily bezmála dvě desítky badatelů.
Každoročně se konalo šest až osm samostatných přednášek renomovaných odborníků. V této činnosti společnost opět úzce spolupracovala
s Historickým ústavem FF MU v Brně. Ze zahraničí u nás přednášeli například Christiane Brenner (Mnichov), Jan Harasimowicz (Vratislav), Jeremy
King (Massachusetts), Andrea Komlosy a Thomas Winkelbauer (Vídeň);
z domácích specialistů: Rudolf Brázdil, Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka,
Zdeněk Hojda, Jan Křen, Eduard Maur, Daniela Tinková, Dušan Třeštík,
Michal Wanner a mnozí další. Těchto přednášek se v průměru účastnilo
okolo 40 osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, ale i z jiných brněnských pracovišť (Historického
ústavu AV ČR, Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského zemského muzea a dalších).
Získávání finančních prostředků
Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti není možné financovat
pouze z členských příspěvků a prodeje publikací, je nutné získávat prostředky i z jiných zdrojů. Pravidelně byly ve sledovaných letech podávány
projekty s žádostí o finanční příspěvek na Nadaci Českého literárního fondu,
Město Brno, Radu vědeckých společností při AV ČR a Ministerstvo kultury
ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR se na financování matiční činnosti (vydávání ČMM) podílelo pouze v roce 2003. V tomto roce
byl bez náhrady ukončen účelový program podpory výzkumu a vývoje (LP,
bývalá PREZENTACE). Naopak poprvé v roce 2004 nám na vydání ČMM
přispěl Jihomoravský kraj. Koncem června loňského roku byla provedena
kontrola účetnictví naší společnosti ze strany Akademie věd ČR. Závěr
kontrolní zprávy zněl, že nebyla nalezena žádná pochybení. Další podrobnosti o finančním hospodaření společnosti a změnách v účetnictví obsahuje
zpráva Hany Ambrožové (viz následující text za zprávou o činnosti).
Úkoly na následující období (rok 2006):
1.	

V oblasti publikační zajistit do konce roku 2006 vydání dvou čísel
126. ročníku ČMM a knihy o osobnostech moravských dějin, která
by měla obsahovat přibližně 35 portrétů významných představitelů
z oblasti politiky, kultury, hospodářství, vědy aj. Tyto dva vydavatelské
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úkoly je nutné vnímat jako prioritní, musí jim být věnována maximální
pozornost jak výborem společnosti, tak i redakční radou ČMM.
2.	 V činnosti přednáškové připravit šest až osm samostatných přednášek.
3.	 V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly
podány v požadovaných termínech (od října 2005 do ledna 2006)
granty a žádosti o finanční podporu výše uvedené publikační činnosti
na Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností při Akademii
věd ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Nadaci Českého
literárního fondu. K naplnění výše plánovaných úkolů bude nutné
získat přibližně 400 000 Kč. Nově zvolený výbor bude stále nucen
řešit (nebo dokončit řešení) otázky distribuce matičních publikací,
která se díky rozsahu publikačních aktivit jeví jako velmi aktuální.
Nadále bude nutné věnovat bedlivou pozornost problematice nově
zavedeného podvojného účetnictví.
***
Vydáním česko-rakouského sborníku s názvem Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft, který byl připraven
ve spolupráci s vídeňskou nadací JANINEUM za redakční péče Tomáše
Knoze, byl bezezbytku splněn ediční plán činnosti sdružení. Po několik
let vydávání v průměru pěti až šesti samostatných publikací ročně a zároveň dvou čísel ČMM je, při uvážení vydavatelských podmínek Matice
moravské, výsledek úctyhodný. Především v druhé polovině volebního
období výboru se také značně rozvinula přednášková činnost společnosti, zejména díky spolupořadatelství několika kongresů, mezinárodních
konferencí a workshopů. Kladně lze hodnotit, a to i přesto, že prakticky
zanikla činnost Studentské sekce Matice moravské, mírný nárůst členské
základny a zlepšení „platební morálky“ jednotlivých členů společnosti při
úhradě členských příspěvků.
Závěrem mi dovolte, abych jménem odstupujícího výboru i jménem
svým poděkoval všem institucím a jejich vedoucím pracovníkům za jejich
velmi dobrou spolupráci při realizaci společných projektů, bez níž by nebylo
možné takto rozsáhlou činnost sdružení uskutečnit, a v neposlední řadě
i vám všem, kteří jste se zasloužili svou činností o rozvoj naší společnosti.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2006
Po přechodu na podvojné účetnictví k 31. 12. 2005 činila aktiva Matice
moravské 2139 tis. Kč a pasiva 2139 tis. Kč. Výnosy za rok 2005 činily
2275 tis. Kč, náklady rovněž 2275 tis. Kč. Hospodaření MM tedy skončilo
k 31. 12. 2005 s nulovým rozdílem mezi výnosy a náklady.
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Členění nákladů podle jednotlivých účetních kapitol:
Materiál 6 tis. Kč
Cestovné 64 tis. Kč (vč. ubytování účastníků konferencí apod.)
Náklady na reprezentaci 60 tis. Kč (pořádání konferencí, prezentace sborníku Od Moravy k Moravě)
Ostatní služby 2016 tis. Kč (tisk a výroba publikací, poštovné)
Mzdové náklady 124 tis. Kč (autorské honoráře 74 tis. Kč, ostatní 25 tis.
Kč, mzdy pracovníků sdružení 25 tis. Kč)
Ostatní 5 tis. Kč
Členění výnosů podle jednotlivých účetních kapitol:
Tržby za vlastní výkony a zboží 1418 tis. Kč (za prodej publikací, předplatné, tržby z prodeje služeb)
Změna stavu zásob 486 tis. Kč (tj. přírůstek skladu publikací)
Členské příspěvky 28 tis. Kč
Dotace 342 tis. Kč (z toho 145 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu, 197
tis. Kč ostatní dotace)
V roce 2005 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s vydáváním
124. ročníku Časopisu Matice moravské. Dále bylo finančně zajištěno
vydání monografie Tomáše Borovského Kláštery, panovník a zakladatelé
na středověké Moravě, Ctibora Nečase Romové na Moravě a ve Slezsku
(1740–1945), pamětí Jaroslava Mezníka Můj život za vlády komunistů,
sborníku Napoleonské války a historická paměť a edice Pamětní kniha
města Brna.
Matice moravské se finančně spolupodílela na uspořádání mezinárodních konferencí Napoleonské války a historická paměť a Moravské
vyrovnání z roku 1905.
Hana Ambrožová
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