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Petr Kopal
Kosmas v „paměti“ po-moderního národa1
Popularizace (koláž): literatura – historici – film

Gelasius Dobner a po něm F. Palacký rehabilitovali Kosmovu kroniku
jako prvořadý pramen pro dobu, o které pojednává.2 Což jejímu autorovi
zároveň i v očích národa, který se identifikoval hlavně svými („slavnými“
stejně jako „bolestnými“) dějinami, vyneslo jisté uznání. Však také v roce
1847 nacházíme „Kosmasa historika“ ve vybrané společnosti „velikých Čechů“
– po boku Karla IV., Přemysla Otakara II., Jana Husa, Žižky, Komenského
ad. Tuto „českou Walhallu“ mělo tvořit 25 soch. Ani následné zúžení na 16
skulptur neohrozilo plánovanou Kosmovu účast. Ve skutečnosti si ji přál
osobně Palacký, který byl vůbec příznivcem myšlenky na zbudování Slavína
(kde by mu Kosmas držel místo pro budoucnost). V roce 2005 v soutěži
Největší Čech zvolil po-moderní národ pořadí svých dosavadních velikánů.
Jak se nyní Kosmas umístil? Těžko říci. Zveřejněno totiž bylo jen prvních
100 (resp. 142) jmen. Zvítězil „otec vlasti“ Karel IV. A v první desítce nechyběl Komenský (4.), Hus (7.), ba ani „raubíř“ Žižka (5.!). Tradiční panteon
1
Vědecká edice Kosmovy kroniky: Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Ed. B. Bretholz
unter Mitarbeit von W. Weinberger. Monumenta Germaniae Historica – Scriptores rerum
Germanicarum, Nova series II. Berlin 1923. Edice je přístupná také na internetu: www.dmgh.
de. Český překlad: Kosmova Kronika česká. Edd. K. Hrdina – M. Bláhová – D. Třeštík – P. Kopal.
Praha – Litomyšl 2005. Základní vědeckou práci o Kosmovi a jeho díle napsal T ř e š t í k ,
D.: Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha 1968.
Literaturu o Kosmově kronice shrnul K e r s k e n , N.: Geschichtsschreibung im Europa der
„nationes“. Nationalgeschichtliche Gesamtdarstellungen im Mittelalter. Köln – Weimar – Wien
1995, s. 573–582; nejnovější tituly doplnil K o p a l , P.: Státnost a rituály v Kosmově kronice.
In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Edd. M. Wihoda – D. Malaťák. Brno 2006,
s. 154–195, zde s. 154; zatím poslední příspěvky napsali W i h o d a , M.: Kosmas a Vratislav. In: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Edd. H.
Krmíčková – A. Pumprová – D. Růžičková – L. Švanda. Brno 2006, s. 367–381; Š v a n d a ,
L.: K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In: tamtéž, s. 211–221; t ý ž : Laudationes
v Kosmově kronice. In: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz
– J. Kujawiński – M. Matla-Kozłowska. Poznań 2007, s. 123–133. K o p a l , P.: „Politické
hry“ v kosmově kronice. In: tamtéž, s. 89–121; B l á h o v á , M: Kosmovo podání vraždění
Vršovců na podzim 1108. In: Od knížat ke králům. Praha 2007, s. 82–86; t á ž : Hněv jako
hybná síla politických událostí v podání pražského děkana Kosmy, v tisku. K „paměti“ a kultuře
„vzpomínání“, aplikované na kritiku pramenů, viz hlavně F r i e d , J.: Der Schleier der
Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. München 2004; W i h o d a , M.:
Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005.
2
Srov. T ř e š t í k , D.: Kosmova kronika, s. 9 nn.
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uctívaných osobností, od 19. století zafixovaný v obecném historickém
povědomí, se tedy v zásadě opět prosadil. Kosmovu absenci vysvětlíme za
prvé tím, že mezi husitskými vůdci a velikými panovníky vlastně jen držel
místo předním obrozencům, najmě „otci národa“ F. Palackému, a potom
klesající společenskou prestiží historiků vůbec, vyjma právě Palackého
(15.; možná ale i díky medializovaným doporučením D. Třeštíka); jinak
mezi oněch 100 vyvolenců nepronikl žádný jeho „cechovní“ předchůdce,
a tím méně následovník.3
Kosmova prestiž mohla i v širším historickém povědomí nějak utrpět
na počátku 20. století v důsledku sporu o pravost Kristiánovy legendy. Za
hlavního viníka by potom bylo třeba označit Josefa Pekaře, který navíc ve
svém romantickém zápalu neváhal Kristiána vydávat za „nejstarší kroniku
českou“. Tato novinka se sice nakonec neujala, ale během první republiky
se jí určité popularizace dostalo.4
Po roce 1945 se spor o Kristiána zkomplikoval. (Někteří historici se
k tomuto prameni stavěli rezervovaně, jiní se pro jistotu tvářili, jako by ani
neexistoval.) Od 50., resp. 60. let se řešení začalo přece jen více přiklánět ke
Kristiánově pravosti,5 zatímco Kosmas nadále zůstával prvním kronikářem.
Staronový kompromis byl možná také tím jediným, co z naučného sporu
proniklo na veřejnost. Na společenské (ani na vědecké) reflexi Kosmova
významu se každopádně nic podstatného nezměnilo.6
3
R a k , J.: Osudy české Walhally. Husitský Tábor 6–7, 1983–1984, s. 215–238. Největší
Čech (výsledky): www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/oprojektu_top100. Sestava „českých velikánů“ se víceméně ustálila během druhé poloviny 19. století. Od počátku 20. století
v ní má trvalé místo F. Palacký, Kosmas naopak chybí, spíše nejistá je účast světců (včetně
sv. Václava). Srov. K o s i n a , J.: Velikáni našich dějin. Praha 1903: „Český Achilles“, „Král
železný a zlatý“, „Otec vlasti“, „Kazatel betlémský“, „Slepý hrdina“, „Ve stopách Žižkových“, „Na
Sioně“, „Husitský král“, „Učitel národů“, „Syn svého lidu“ (B. Balbín), „Velký buditel“ (Palacký),
„Povaha z oceli“ (Havlíček) ad. Srov. také W e n i g , A.: Čeští bohatýři. Praha 1934; Hrdinové
a věštci českého národa. Praha 1948.
4
P e k a ř , J.: Nejstarší kronika česká. Praha 1903. Pekařova obhajoba Kristiánovy
pravosti vedla následně ke zpochybňování Kosmovy spolehlivosti. (Extrémní stanovisko
zaujal B r ü c k n e r , A.: Moudrá Libuše – mužem. Naše doba 11, 1904, s. 664: „Kosmas
mnohem jest horší než Dalimil a Hájek dohromady, že si ‚pověsti‘ nebo pradějiny své domoviny sám
zosnoval, ano z prstů vyssál.“) Kristiánova (tj. původní) verze přemyslovské pověsti je totiž
stručnější, nezná Libuši atd. Srov. T ř e š t í k , D.: Kosmova kronika, s. 13 nn.; týž: Mýty
kmene Čechů (7.–10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. Praha 2003, s. 22.
5
Zejména zásluhou J. Ludvíkovského, v 70. letech sice ještě hájil opačné stanovisko
Z. Fiala, ale v současnosti je Kristián všeobecně pokládán za pravého; „kanonizaci“ (pomocí
„desatera“) završil T ř e š t í k , D.: Deset tezí o Kristiánově legendě. Folia Historica Bohemica
2, 1980, s. 7–38.
6
Popularizace staronového kompromisu: např. H o r a , P.: Toulky českou minulostí
I. Praha 1985 (náklad 126 000 výtisků), s. 150: „Kosmas by v takovém případě přestal být
naším nejstarším zasvěceným zpravodajem – nikoli ovšem nejstarším kronikářem, neboť text
Kristiánův není kronikou, ale legendou.“ (Viz také s. 230 nn.: Kosmův medailon.) A d a m
z V e l e s l a v í n a , D. – V o c h o č , M. J.: Kalendář historický národa českého II.
Praha 1940, s. 890: „Kosmovi náleží primát mezi českými letopisci; třebaže Pekař nazval legendu
mnicha Kristiána ‚Nejstarší kronikou českou‘, zůstává přece Kosmas prvním, kdo soustavně vypsal
naši historii od bájného dávnověku až k době své.“ R e z e k , A. – D o l e n s k ý , J.
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V padesátých letech se však vynořil obraz nejstaršího českého kronikáře nahlížený optikou třídní ideologie, který posléze převzaly školní
učebnice. Václav Chaloupecký (Pekařův žák a také jeho pokračovatel ve
sporu o Kristiána) vylíčil Kosmu jako zpátečnického latiníka, přisluhovače
Západu (Říma) a „zarputilého nenávistníka“ „národní“ domácí slovanské
liturgie (kultury): „patřil k rozhodným stoupencům politiky Řehoře VII., kdo
chtěli v české duši vyhladiti takřka každou upomínku na slovanské křesťanství“.
(Chaloupeckého studie vznikla v době probíhajících politických monstrprocesů s „nepřáteli lidu“, s římskokatolickými církevními hodnostáři stejně jako
s levicovým historikem a publicistou Závišem Kalandrou, takto západním
„špiónem“ a „zavilým nepřítelem“ vlasti i SSSR.) Po tomto nacionálně třídním
ataku přišlo striktně marxistické hodnocení Františka Grause. Z hlediska
„dějin venkovského lidu“ byl Kosmas především knězem, tedy ideologem
feudálního řádu: „Kosmova kronika je kronikou feudální. Nejjasněji se tento
charakter projevuje v líčení pohanské doby“, které je důsledným přepracováním
„lidové pověsti … o době, kdy si všichni lidé byli rovni“, majícím „naopak posílit
panování feudálů, obhajovat jejich vládu, posilovat jejich moc“.7
Učebnicový neboli oficiální portrét, přetrvávající ostatně dodnes, byl
poskládán zejména z těchto útržků: „Jako odchovanec západní kultury …
se Kosmas ve své kronice vůbec nezmiňuje o slovanské liturgii a vzdělanosti…
Svým dílem sledoval politický cíl, chtěl jím přispět k upevnění českého feudálního
státu. Kosmova kronika je pak také prvotním zdrojem našich znalostí o našich
nejstarších pověstech.“ 8
Tento stručný výklad se však nepřiznává k jistému rozporu. Zatímco
Graus tvrdil, že Kosmas lidové pověsti zásadně přepracoval, prakticky znásilnil, takže v nich nezbylo téměř nic historického (pohanského, lidového),
podle Zdeňka Nejedlého, Antonína Škarky a dalších Kosmas tyto pověsti
především vyzdvihl a zvěčnil, čímž „oslavil vlastně tvůrčí sílu bezprávného lidu
a leckde bezděčně z jeho výtvoru přejal i protipanskou, protifeudální ideologii,
například v pověsti o Přemyslovi“ (selský původ dynastie). „I v zpracování
Kosmově proniká staré historické jádro některých pověstí, jak žilo v povědomí
lidu …, a obrážejí se výrobní a životní formy starobylého zřízení prvobytné
– K o s i n a , J.: Obrázkové dějiny národa československého. Praha 19328, s. 82: „nejstarší po
Křišťanovi náš zpravodaj o dějinách českých, … letopisec Kosmas“.
7
C h a l o u p e c k ý , V.: Slovanská bohoslužba v Čechách. Věstník České akademie
věd a umění 59, 1950, s. 65–80. (Tezi, že Čechy v 10. a 11. století byly nábožensky a kulturně
dvoujazyčné, stejně slovanské jako latinské, potom odmítl G r a u s , F.: Slovanská liturgie
a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století. ČsČH 14, 1966, s. 473–495. Podle něj byl
sázavský klášter jediným, navíc „umělým a efemérním“ střediskem slovanské liturgie. Srov.
K o p a l , P.: Sázavský klášter jako středisko tzv. staroslověnské liturgie. In: Historia Monastica
1. Colloquia mediaevalia Pragensia 3. Edd. D. Foltýn – K. Charvátová – P. Sommer. Praha
2006, s. 141–144.) G r a u s , F.: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.
Praha 1953, s. 53 nn, 277 nn.
8
F o r s t , V.: Literatura pro 1. ročník středních škol. (Přehled vývoje a směrů). Praha
19852, s. 38.
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společnosti (například prvotní rodový kolektivismus v pověsti o zlatém věku,
matriarchát v pověsti o Libuši a jejích sestrách, přechod k patriarchátu v pověsti o Přemyslovi a dívčí válce)…“ Kosmovým pramenem byli samozřejmě
„starci z lidu, nějací prostí lidoví vypravěči“. Vypodobení prvního českého
kronikáře jako téměř obrozeneckého sběratele lidové slovesnosti, které
nacházíme v pracích zmíněných historiků, odpovídalo romantickému historismu 19. století, navíc neuměle napodobovalo, zplošťovalo do „vědy“,
známý beletristický obraz.9
Není pochyb o tom, že se Kosmas podstatným způsobem zasloužil
o „staré pověsti české“ (třebaže asociují hlavně A. Jiráska). Romantickomarxistický výklad se ovšem upínal k lidovému původu stejně jako k historickému jádru Kosmových pověstí, tedy přinejmenším těch příběhů, které
jsou obsaženy v počátečních 13 kapitolách kroniky: „Kosmas byl vlastně
první, kdo zachycoval a písmem uchovával lidovou slovesnost u nás. A jistě z ní
čerpal nejen poznatky či pověsti, ale i vypravěčského ducha, živost a působivost,
které jeho dílo má. Ovšem, Kosmas měl svým postavením blíže k šlechtě než
k prostým lidem, a zájmy feudálů a církve také ve své kronice zastává. Síla
lidové slovesnosti, bohatství lidové životní zkušenosti však proniká Kosmovými
latinsky psanými větami a to, že jí naslouchal, je dokladem moudrosti a vnímavosti tohoto kronikáře. Tak ho také viděl Vladislav Vančura v Obrazech dějin
národa českého…“ 10
Zdá se, že marxisté nezřídka zaujímali k pohanskému pravěku,
„prvobytně pospolné společnosti“, poněkud nostalgický (ambivalentní)
postoj. („Naše sympatie jsou jednoznačně na straně lidu a pohanství, přitom
však nemůžeme a nechceme popřít, že pokrok je na straně utlačovatelského státu
a křesťanství…“) Dobře to ostatně vidíme i ve Vláčilově „nadčasové“ Marketě
Lazarové (1966/67), myšlenkově bazírující na sporu mezi („milejším“  )
pohanstvím a („progresivnějším“  ) křesťanstvím. Kosmovu image pak do
určité míry ovlivňovalo právě hodnocení kronikářova poměru k lidové
neboli pohanské kultuře, tedy především k pověstem.11
9
N e j e d l ý , Z.: Staré pověsti české jako historický pramen. Praha 1953; Š k a r k a ,
A.: Kosmas. Literárně historický portrét. Studie k dějinám české literatury. Česká literatura 5,
1957, s. 152–167 (cit. s. 154); t ý ž : Dějiny české literatury I. Praha 1959, 74 nn. Viz ale už
P a l a c k ý , F.: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě I. Praha 1939, s. 79 nn. Naivní
(zvláště nejedlovské) názory na Kosmovy pověsti ironizoval K a r b u s i c k ý , V.: Báje,
mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. Praha 1995, s. 13 nn.
10
C h a l o u p k a , O.: Setkání s českými spisovateli. Praha 1989 (bezplatná prémie
Klubu mladých čtenářů, náklad 115 000 výtisků), s. 13 nn.
11
Nešlo o žádný program, jakým byla původní „slovanská demokracie“, i když právě
Palackého koncepci národních dějin hájil komunista-tradicionalista N e j e d l ý , Z.:
Komunisté, dědici velikých tradic českého národa. Výbor statí. Praha 1978, s. 219. („Jsou to na
prvním místě Palackého Dějiny národu českého – dílo, jež poprvé vědecky se probralo bohatými
dějinami našeho národa. Ale vykonalo i daleko více. Ukázalo, kdy a proč šel národ k rozkvětu a slávě,
a kdy a proč upadal v bídu a zapomnění. I učilo tak národ jednat i teď, a vyvolalo tak velké národní
hnutí u nás, dalo nám i politický program.“) O Kosmovi pak týž: Dějiny národa českého I. Praha
1949, s. 43 nn: „Tu hned na počátku objevuje se kronikář, jakým se nemůže vykázat hned tak jiné
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„Kalandra a před ním (ale nikoli asi bez jeho vlivu) Vl. Vančura zpopularizovali představu kronikáře Kosmy, který v poslední chvíli zachycuje zbytky
pohanských tradic v Čechách – Kosmas a zhasínající starci, kterým pražský děkan
dychtivě naslouchá, je představa, která se vryla do obrazotvornosti všech čtenářů. Nově Třeštík usiluje o realističtější pojetí Kosmovy osobnosti a jeho kroniky
– kronikář není už médium, kterým promlouvají slábnoucí hlasy pohanského
pravěku, nýbrž středověký literát, který virtuózně ovládá celý rejstřík stylistických prostředků.“ 12
Popularizaci a Záviše Kalandru, jehož díla byla v 50. letech vyřazena
z knihoven, tu bohužel musíme pokládat za málo reálné spojení, spíše za
smutné oxymóron. Kalandra byl nepochybně výraznou osobností, vymykající se jednoduchému zařazení, intelektuálem sice marxistickým, ale
zároveň „veskrze svobodomyslným a fundamentálně kritickým“. Proto se také
zřekl vědecké kariéry, esoterické omezenosti a hierarchizované pravdy
akademického mikrosvěta, a dal přednost publicistice. Když se posléze
pustil do polemiky s Josefem Pekařem, „ikonou provinciální české pravice“
(D. Třeštík), a V. Chaloupeckým, do naučného sporu o Kristiána (1938),
bylo to jen přirozené pokračování dosavadního boje s nejrůznějšími myšlenkovými a politickými dogmaty. Šlo o důkaz Kristiánova původu ze 14.
století, ale stejně tak šlo o vzpouru proti jediné pravdě, podepřené ani ne
tak vědou, jako spíše vědcovou autoritou. Navíc Kalandra, kterému bylo
všude východiskem Marxovo „skutečné, živoucí individuum“ a který vynikal
schopností důmyslných sociologicko-psychologických ponorů, viděl i pod
oficiální kariérní fasádu (legendu), až tam, kde zpravidla k sobě těsně přimykají mlýnské kameny moci a samolibosti. (Konkrétně Pekař, a ještě spíše
Chaloupecký s nimi dovedli zatočit…) Takovým hloubkovým rentgenem
pořídil Kalandra např. snímek F. Palackého (1936) jako politika, jemuž
„nutnost Idey“ světila vlastní pragmatismus a egocentrismus, jako „objektivního idealisty“, jemuž „svoboda národa“ téměř nahrazovala „občanskou svobodu
lidského individua“… Skutečně kritická (také rubová) charakteristika se
nevyhnula ani postoji k Rukopisům: Palacký se nepokusil dokázat jejich
podvrženost, byť k tomu „byl tehdy v Čechách vědecky nejvíce povolán“, místo
toho na nich účelově založil svůj politický program, „rodokmen ‚přirozené
šlechty‘ Čech 19. století“. (Jiná Kalandrova studie analyzovala filozofii, resp.
religiozitu TGM – 2. v Největším Čechovi.) O talentu a erudici „nepohodltehdejší dějepisectví – Kosmas, jehož ‚Česká kronika‘ je jednou z nejlepších kronik středověku jak
bohatostí svého materiálu a jeho zpracováním, tak i chápáním národního úkolu historie. Kosmas
mnoho prožil… Z mládí však si pamatoval i vypravování starců o počátcích českého národa: lidové
pověsti… Rmoutilo prý ho pomyšlení, že by v zapomenutí upadly… i zůstaly potomkům neznámy… I v tom více, daleko více než pouhý kronikář.“ O marxistickém hodnocení pohanství, resp.
křesťanství K o p a l , P.: Za časů Markety Lazarové…? Filmové obrazy středověku. In:
Film a dějiny. Ed. P. Kopal. Praha 2005, zvl. s. 79; t ý ž : Velká Morava – pokus o slovenský
národní velkofilm, v tisku.
12
K r á l í k , O.: Kosmova kronika a předchozí tradice. Praha 1976, s. 206.
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ného“ publicisty a vědce vypovídají jeho mnohé práce. Teprve nedávno se
jim začalo dostávat náležitého ocenění. V kulturním povědomí však možná
dodnes přežívá jen pár „kuriózních“ útržků, např. ten, že sv. Václav není
historickou postavou, ale „zakukleným pohanským bohem Dionýsem“. (Jako
oběť komunistického teroru byl Kalandra zastíněn Miladou Horákovou,
36. v NČ.)13
V Českém pohanství (1947) Kalandra nejdříve snesl důkazy proti Kristiánově legendě jako památce 10. století, která by obsahovala (nej)starší
verzi přemyslovské pověsti, a poté obrátil pozornost ke Kosmovým
pověstem. Jedná se o „dosud vlastně jediný vědecký rozbor jejich mytologické
náplně“ (D. Třeštík, 2003), o metodu W. Mannhardta, proslavenou hlavně
J. G. Frazerem, která nacházela svůj pramenný a srovnávací materiál ve
folklóru vesnického lidu Evropy. „Paměti Záviše Kalandry, českého intelektuála, který se mýlil“, je věnována Třeštíkova práce o „mýtech kmene Čechů“,
dumézilovská srovnávací mytologie. V čem se Kalandra (podle Třeštíka)
mýlil (tedy kromě nedocenění Palackého velikosti)? Předně v Kristiánovi.
Dále pak v tom, že chtěl z Kosmy vytěžit původní mytologii, kompletní
„české pohanství“ – „destrukcí euhemeristických výtvorů lidové fantazie, která
oživila pověsti… ‚historickými‘ postavami“. Kalandra sice správně usoudil, že
Kosmovy pověsti nepředstavují zkreslené a deformované skutečné události,
nýbrž „euhemerizované“, „pohistoričtělé“ mýty. Mannhardtovsko-frazerovská srovnávací mytologie však přeceňovala význam pohanských reliktů
obsažených ve vesnickém folklóru (zaměňovala hvězdnou oblohu s jejím
odrazem na vodní hladině). „Jestliže se tedy Kalandra mýlil, mýlil se spolu
s vědou své doby“, jako jeden z průkopníků…14
Pokud ale hovoříme o popularizaci či o národním historickém
(po)vědomí, nemůžeme s Českým pohanstvím vážně počítat. Kromě této
v podstatě neznámé, i když „skvěle napsané knihy“ (D. Třeštík) jsme výše
– citací O. Králíka, který načrtl zdroje a vývoj současné Kosmovy popularizace, svou představu o představách obecných – ohlásili ještě dvě díla. Začněme
tím druhým, tedy třetím, zkrátka tím posledním. Třeštíkova monografie
o Kosmově kronice vznikala jako disertační práce v 60. letech (vyšla 1968).
Její podstatná část přináší analýzu politicko-ideologického obsahu kroniky.
Tentokrát (na rozdíl od duchovních nekřtěňátek předchozí dekády – viz
výše) však už nemáme co do činění s ideologií o ideologii (jakkoli česká
společnost v 60. letech žila politikou a „politickým myšlením“ – viz podtitul monografie), ale s metodikou výzkumu středověkých dějepisných děl,
13
K a l a n d r a , Z.: Intelektuál a revoluce. Ed. J. Brabec. Praha 1994 (výbor z díla,
opatřený editorovou závěrečnou studií o Kalandrově životě a díle). Spíše jako kuriozitu
představil Kalandru např. H o r a , P.: Toulky I, s. 166.
14
K a l a n d r a , Z.: České pohanství. Praha 1947; t ý ž : Kosmas a Kristián o původu
státu. Dějiny a přítomnost 2, 1938, s. 1–23. T ř e š t í k , D.: Mýty, s. 24 nn., 166; B r a b e c , J.: Doslov. In: Kalandra, Z.: Intelektuál a revoluce, s. 396 nn.
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která je třeba analyzovat rovněž (ne-li hlavně) jako díla literární. Základní
vědeckou práci o Kosmovi a jeho kronice časově předstihla její populárněnaučné verze (vyšla dokonce o 2 roky dříve). Jenže obecnou představu již
mělo ve své moci jiné dílo:15 Kosmas jako novela, rozsáhlá kapitola prvního
dílu Vančurových Obrazů (1939).16 Monumentálním projektem, navrženým
a realizovaným pod vlivem stále aktuálnější nacistické hrozby (a následně
za okupace), chtěl autor posílit český národ, ukázat jeho slavné dějiny.
Vyzdvihl přitom nejstaršího českého kronikáře Kosmu. De facto ho vrátil
mezi elitu národních velikánů… Přihlásil se k němu jako ke svému učiteli,
svému předchůdci, jakož i soudruhovi.17
Příslušný obraz však není plakátem. Vančura uhnětl svého Kosmu
„z všelijakých zálib“, chyb a vášní (obdařil ho i některými autobiografickými
rysy). Vybavil ho materiálně, dobrým bydlem, ale hlavně dosti prudkou
a trochu nestálou povahou, která se ani kněžským stavem, ani pozdním
věkem neumoudřila. Všechna ta náruživost, umíněnost, hádavost, obhroublost a hřmotnost má však na druhé straně tvořit nezbytnou výbavu „člověka
bez přestání se chystajícího napsat kroniku své země“. K tomu totiž nestačí jen
„slova“ (ta „jsou vhodná pro příběhy“), nýbrž je zapotřebí „jakési dychtění,
jakýsi proud citu a proud vůle, který zvedá věc jednu a klade ji na místo věci
jiné a činí ji velikou a druhou věc umenšuje tak, aby přišel ke cti souvislý záměr,
zároveň tak, aby ten záměr zněl dobře v řadě slov“. Třebaže Kosmas přijímá
v kapitulním domě lidové vypravěče, aby od nich vyslechl staré příběhy,
jeho vztah k prostému lidu, a zvláště k domácímu jazyku není jednoznačný
(rozhodně by se nedal nazvat obdivným). Nepřetržité malicherné rozmíšky
s milovanou i milující manželkou Božetěchou, podobně svárlivou jako
15
T ř e š t í k , D.: Kosmova kronika (cit. viz výše, pozn. 1); týž: Kosmas. Praha 1966.
Populárně-vědecká monografie vyšla v nákladu 2 400 výtisků a podruhé v roce 1972 v nákladu
2 000 výtisků. (Disertace z roku 1968 měla v Academii náklad 1 500 výtisků.)
16
V a n č u r a , V.: Obrazy z dějin národa českého I. Praha 198111, 20 000 výtisků (Praha
197410, 30 000 výtisků), t ý ž : Kosmas – Markéta Lazarová. Praha 198712, 19 000 výtisků.
Po roce 1989 vyšly Obrazy dvakrát: 1995 a 2003.
17
B l a h y n k a , M.: Vladislav Vančura. Praha 1978, s. 297 nn.; Z á v o d s k ý ,
A.: Kronikář Kosmas a Vladislav Vančura. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský
octogenario oblata. Brno 1975, s. 297–302. Srov. také H o f f m a n n , B. – T e s a ř í k o v á , J.: Literatura pro I. ročník středních škol. (Pracovní antologie textů). Praha 19883
(22 000 výtisků), s . 5 4 nn.: úryvkům z Kosmovy kroniky je předřazena rozsáhlá ukázka
z Vančurových Obrazů (začátek kap. Kosmas), „v nichž jejich autor tak sympaticky vykreslil
našeho prvního a snad vůbec největšího kronikáře“. T i c h á , Z.: Cesta starší české literatury.
Praha 1984 (15 000 výtisků), s. 22 nn.: „Evropskou úroveň má dílo vysoce vzdělaného duchovního hodnostáře, kterého nám vynikajícím způsobem představil V. Vančura: ‚V kapitulním domě,
blízko pražského kostela, zůstávalo dvacet pět kanovníků. Jeden z nich se nazýval Kosmas…‘“ Jsou
ocitovány úvodní odstavce kapitoly, následují úryvky z Kosmovy kroniky. „Po přečtení i těch
několika málo ukázek z Kosmovy kroniky nemůžeme neobdivovat, jak hluboko se Vančura vcítil
do Kosmova způsobu uměleckého vyjadřování, do jeho stylistiky, do způsobu užívání řečnických
otázek, přirovnání, ironie atd. – jako by o sobě psal ve Vančurově díle Kosmas sám. Dávná staletí
si nejen podala ruku s naší dobou, ale jako by spolu přímo splynula, i v tom vlasteneckém cítění.“
Nicméně dodejme, že mnohem větší prostor než Kosmovi hodlal Vančura věnovat autorovi
první česky psané kroniky. Dalimil měl procházet celým třetím dílem Obrazů.
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její choť sám, a s dvěma nejbližšími přáteli, kolegy Šebířem a Brunem, se
podivuhodně proplétají se zásadními rozpory a protiklady. Ve skutečnosti
však pouze spor mezi křesťanstvím a pohanstvím vidí pražský kanovník
nesmiřitelně. Dokonce i staroslověnské (sázavské) písemnictví je ochoten
vzít na milost. Ostatně hned na začátku Vančura Kosmovými ústy hovoří
o „dvojí pravdě“ a o kousek dále Šebířovým prostřednictvím o tom, že
„jsou dva zdroje našich vědomostí“, přičemž „prvý, lepší a zajímavější, vyvěrá
z lidské paměti“. Právě Šebíř (údajně připomínající Vančurova důvěrného
přítele Jaromíra Johna) se zastává „jazyka země“, řeči lidu, a chválí také
sázavskou vzdělanost. Kronika bude každopádně „v nejlepší shodě“ čerpat jak z písemných pramenů, tak z vědění prostých kmetů, „řečí nejlepší
a s nejvzácnějším uměním“ zachytí „paměť, kterou přejali od svých otců“. Dějiny sázavského kláštera budou v kronice nakonec chybět, ale jen shodou
okolností, vinou náhody.18
I když se Vančura snažil o realistický obraz, přece jen pracoval s jistou
mírou idealizace. Hádkám totiž nadřadil vlastenectví, Kroniku jako symbol
jednoty, Ideu, k jejímuž zdárnému zobrazení přispějí podle svých možností
všichni protagonisté: Češi jsou v jádru – a v pravou chvíli – dobří. Společný vznešený cíl dává rychle zapomenout na drobné podlosti a nenávisti,
přiživované „maličkými donašeči, tou lstivou chasou přiseráčků“. I oni samozřejmě něco vypovídají o „české národní povaze“. Jejich pomluvy jsou však
vlastně nevinnými hříčkami: nemaří ničí život, dokonce ani ekonomicky
nikoho nelikvidují. Při vzniku nejstarší české kroniky nehrají vůbec žádnou
roli. Tím se ovšem Vančura vzdálil jak drsným poměrům Kosmovy doby,
názorně dosvědčeným právě v kronice, tak protektorátní realitě, v níž na
každého odbojáře připadal v průměru jeden udavač. Takovou nelichotivou
statistiku (hovořící dále o tom, že naprostá většina národa se stáhla do šedé
ulity pasivního přihlížení) by si Vančura nikdy nepřipustil. Ačkoli nevíme,
jaké myšlenky a obrazy se mu honily hlavou ve chvíli jeho zatčení a během
těch několika dnů před popravou…19
Svůj podíl na vzniku kroniky mají také čtyři Kosmovi starci-informátoři, jejichž každodenní strastiplné přežívání tvoří druhou rovinu příběhu. Vančura to zařídil tak, aby měl Kosmas přece jen blíže k nim než ke
knížatům a k velmožům. O životě vládnoucí vrstvy se v kapitole nedozvídáme zhola nic. Tímto úhlem pohledu vyjevil autor svoje světonázorové
přesvědčení: dějiny každého národa závisejí na zástupech bezejmenných
lidí, ponižovaných, ale stále znovu povstávajících. („Zdálo se, že lid právě se
18
V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 7 nn. B l a h y n k a , M.: Vladislav Vančura, s. 297
nn., 307, 318.
19
V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 13 nn., líčí průběh sporu o nového probošta pražské
kapituly (vybranými kandidáty jsou Šebíř a Bruno, ale úřad nakonec připadne někomu třetímu). O „básníkovi v odboji“, jakož i o možné zradě, která vedla k Vančurovu zatčení v roce
1942, B l a h y n k a , M.: Vladislav Vančura, s. 308 nn.
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seskupující bude roztříštěn. – Ale duch, který tkví ve věcech života a který sám je
život, skytl mu mocnější sílu, než skýtá troubení k bitvám; a vztahy a společenství práce a společenství jazyka a to, co neumírá, a to, co věčně bude opravovati
zrady a omyly vládců, učinily jej pevným. Učinily jej národem.“) Marxistická
aktualizace samotného Kosmy by se však nikdy nepodařila úplně, neboť
by nemohla obstát v konfrontaci s obsahem kroniky. K částečnému překlenutí tohoto rozporu Vančurovi posloužil Kosmův lutyšský spolužák
Šebíř, agitující ve prospěch „pastuchů a sedláků a všelijaké chasy“. („Vidím
je všechny pohromadě a mohu říci, že se mi ten pohled líbí!“)20
Kosmas rád přehání, je jako živel, který se potřebuje vybouřit („tahačky, hádanice, půtky a věci toho druhu mi čistí krev, nemohu vystát člověka, který
se vzteky tahá za vousy a neřekne slovíčko do živého“). Kosmova umíněnost či
zaujatost je tak někdy spíše rozmarem, hrou, pózou. Drsný obal každopádně ukrývá ryzí jádro. Tímto psychologickým portrétem Vančura nepřímo
oponoval některým problematickým pasážím kroniky, které (z novodobého
hlediska) neukazují Kosmu v právě příznivém světle. Celou kapitolu pak
Vančura završil symbolickou scénou, kde intelektuálové – Kosmas, Šebíř
a Bruno – vstávají od kroniky a od svých sporů, aby „pospíchali (pokud jim
to dovolovalo stáří)“ zachránit před popravou nevinného žida.21
Kosmova aktualizace, resp. idealizace nespočívala v marxismu, ale
v humanismu. V podstatě stejnou cestou však Vančura došel i ke značné
věrohodnosti svého hrdiny. Neukázal stránku z učebnice, ale chybujícího
a toužícího člověka. Tuto složitou osobnost přitom zkonstruoval tak, aby
nebyla v jednoznačném rozporu s žádným ze známých historických faktů,
resp. tak, aby hravě dokázala hájit různá, třeba i protichůdná stanoviska
(v kronice o ně skutečně není nouze). V celé kapitole ostatně nenajdeme
nikoho a nic plochého, čistě prvoplánového. Vančura jako by neustále říkal:
ano, ale… Jeho kritické vnímání bylo umocněno tím, že psal nejen beletrii,
ale i kroniku, že Obrazy od začátku programově pojímal jako syntézu umění
a vědy. Právě Kosmu přitom pokládal za svůj vzor, za básníka, který napsal
dějiny českého národa.
Záměr spojit umění a vědu byl na druhé straně tím hlavním důvodem,
proč ostatní spisovatelé, kteří se měli na Obrazech autorsky podílet, velice
záhy z náročného a nezvyklého projektu vystoupili. (J. John, vyklouznuvší
„bez pozdravu zadními vrátky“, se domníval, že „nelze rovnoměrně sloučit vědu
s uměním“ a že Vančura „dobrovolně ukřižoval svou tvůrčí obraznost natuho
svázanou houžvemi historických vědomostí“, nicméně po vydání prvního
dílu gratuloval svému příteli k úspěšnému sloučení „vody s ohněm“: „A hle!
Studená voda vře a oheň je v ní!“) Vančura jako ideový původce a nakonec
20
V a n č u r a , V.: Obrazy I (Závěr), s. 349; t ý ž : Kosmas, s. 33 nn.
21
Za zmínku stojí také Kosmovo pohrdání Šebířovým „škaredým sluhou“, který pomáhal
při vraždění Vršovců ( V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 34): „Teď když jsem zevrubně zvěděl, že
jsi přišel k ráně nikoliv v nějaké krčmě, ale v službách katovských, ošklivíš se mi víc než předtím.“
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i jediný autor chtěl, aby realizační prostředky odpovídaly závažnosti celého podniku. Monument českým národním dějinám vznikal jako „věrná
vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti“ (podtitul). Básník stavěl na faktech, „na podkladě nejnovějšího bádání“ a „s pomocí mladých
českých historiků“…22
„Historický materiál“ Vančurovi dodávali Václav Husa, Jaroslav Charvát
a Jan Pachta, marxističtí historici sdružení v Historické skupině (a krátce
i kolem časopisu Dějiny a přítomnost, který stejně jako Obrazy vycházel
v Družstevní práci). Faktografii, zahrnující reálie, data, jména historických
osob apod., pak spisovatel se svými odbornými poradci projednával na
četných schůzkách. Otázkou zůstává, jestli Vančura nekonzultoval ještě
s jinými historiky, třeba s medievistou Z. Kalandrou (oficiální poradci,
vyjma snad jedině Husy, se na středověk nespecializovali), který se ostatně
také hlásil k Historické skupině.23
Sotva lze však za důkaz přímého vlivu pokládat psychologizaci, kterou se vyznačují nejlepší Kalandrovy analýzy. Ta by mohla svědčit spíše
o stejném ideovém (ideologickém) východisku. „Kalandra … rozvíjí Marxův
antropologický výklad dějin, jeho orientaci ke ‚skutečně existujícím činným lidem‘.
‚Předpoklady, z nichž vycházíme, nejsou libovolné, nejsou to dogmata: jsou to předpoklady, od nichž můžeme abstrahovat jen ve fantazii. Jsou to skutečná individua,
jejich činnost a materiální podmínky jejich života, které tu byly už před nimi, i ty,
které tato individua sama vytvořila vlastní činností‘ – tyto Marxovy formulace
z Německé ideologie se staly východiskem Kalandrových úvah, kladoucích si za cíl
postihnout individuum v jeho psychofyzickém, společenském i historickém plánu,
tj. v jeho konkrétní totalitě.“24 V neposlední řadě (z žánrového hlediska) by
se dalo uvažovat o tom, jestli Kalandra ve svých odborných pracích někdy
neinklinoval k poněkud beletristickým prostředkům, bez ohledu na to, že
v jeho a Vančurově době se hranice mezi vědou a beletrií zdála být jasně
definovaná a jen obtížně překročitelná.
Kalandrovými teoriemi o „českém pohanství“ (tehdy ještě nepublikovanými) mohlo být částečně ovlivněno Vančurovo chápání pověstí.
Hlavním vypravěčem těchto „příběhů, které se staly jen ve slovech a v mysli“
a které Vančurův Kosmas neváhá přirovnat ke „krásným podobenstvím“
Ježíše Krista, je „pohan zvířecího výrazu, který zestárl v polním hospodářství
na neúrodné půdě“. Za pozornost stojí především to, že takto zprostředkovaný folklór vykazuje překvapivé shody s řeckou mytologií, která je
Kosmovi důvěrně známá z klasické četby. Situaci pak ještě zkomplikuje
22
B l a h y n k a , M.: Vladislav Vančura, s. 297 nn., 307 nn.
23
Tamtéž, s. 303 nn.; P e t r á ň , J.: Historická skupina. (Komentář k vzpomínkám
jejích členů). In: Studie z obecných dějin. Sborník prací k 70. narozeninám prof. Dr. Jaroslava
Charváta. Praha 1975, s. 11–45. V. Husa se příležitostně zabýval i pozdním středověkem,
těžiště jeho badatelského zájmu však leželo v raném novověku.
24
B r a b e c , J.: Doslov. In: Kalandra, Z.: Intelektuál a revoluce, s. 386 nn.
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bývalý sázavský mnich, další outsider, pro změnu však asi mladík, vkládající
starcům do úst příběhy, které by nejspíše mohly Kosmu zajímat. (Mnich,
jehož spolupráce se zavedenými Kosmovými zpravodaji samozřejmě není
nezištná, představuje vůbec zajímavou postavu: paradoxně, i když nevědomě způsobí, že do kroniky nebude vložen list o dějinách sázavského
kláštera, ale … má se zřejmě jednat o budoucího Kosmova pokračovatele
– Mnicha sázavského…) Zkrátka: Kosmas si nemusel pověsti „vypůjčit“
ze světové literatury a folklóru, nýbrž je mohl doslova (a velmi lacino)
odkoupit z tradice svého vlastního lidu. To, co pohan vypravuje, přitom
žádnou „starou českou pověst“ nepřipomíná, vyjma zmínky o dívčí válce,
takže Vančura zjevně ponechal nemalý prostor i pro Kosmovu učenost.
Je úžasné, jak lehce spisovatel dokázal údajné zásadní rozpory spojit do
působivého celku. Odborná historiografie se zpravidla drží jediné „pravdy“.
Pozitivističtí historici a folkloristé pokládali textové paralely s Biblí, Vergiliem apod. automaticky za „výpůjčky“. Kosmovy pověsti jako nepůvodní
mozaiku cizích látek a motivů odkrýval zejména Václav Tille (v r. 1927
s ním byl Vančura v Moskvě). Dodejme, že pováleční historici vlastně (tak
či onak) reagovali na Vančuru, aniž to otevřeně přiznávali…25
Vančura zpopularizoval i paní Božetěchu – jako „dobrotisko, ale hubaté a svárlivé“… Stručný záznam o její smrti, obsažený v kronice (k roku
1117), rozpracoval do nezapomenutelného živého portrétu. A samotný
skon učinil kritickým bodem příběhu. Manželův smutek spojený s úvahami
o jeho vlastní vině a „trestu božím“ za vyhledávání společnosti pochybných,
možná i pohanských individuí nemá naštěstí za následek, že by velké dílo
zaniklo hned ve svém zárodku. Práci na kronice zasvětí „ubožák Kosmas,
ten dobrý starý kanovník svatovítský, ten lovec příběhů…“ několik posledních
let svého dlouhého života. Také Vančura psal kroniku. V kapitole datuje
dvě události – a jedná se o poměrně originální letopočty: „Na jaře léta
Páně 1114 začali ke Kosmovi docházeti čtyři lidé“, totiž oni starci. Nevíme
sice, kdy Kosmas začal sbírat látku ke kronice. Datum však nelze prostě
odmítnout. První kniha byla hotová zřejmě v roce 1119 (jak se domníval
již F. Palacký). „V létě, které podle přirozeného běhu nastalo po deštivých jarních
časech roku 1116, udeřila náramná sucha… Tehdy s vedrem a žáry přišla na
žebravé starce veliká tíseň. … Kosmas jim v té prašpatné době uzavřel dveře svého
25
V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 7 nn. (10 nn.: pohan vypravuje také o čarodějnici,
která mávnutím proutku měnila muže ve vepře), 26 nn. (sázavský mnich se holedbá, že zná
„tři anebo pětkrát dvacet krásných příběhů“, navíc má prý v zásobě „jakéhosi žida, který dovede
vypravovat o prorocké kněžně Sibyle a o východních panovnících…“), 32 nn. (i Šebířův sluha se
před Kosmou zmiňuje o dívčí válce), 38 nn., 46. T i l l e , V.: Přemysl Oráč. Časopis pro
dějiny venkova 15, 1928, s. 81–111; t ý ž : Kristiánův a Kosmův Přemysl. ČČH 24, 1918,
s. 255–263; t ý ž : Přemyslova otka. ČČH 23, 1917, s. 387–391; t ý ž : O panovníkovi
od železného stolu. Český lid 15, 1906, s. 1–2; t ý ž : K nejstarším českým pověstem. ČČH
11, 1905, s. 425–427; t ý ž : Přemyslovy střevíce a železný stůl. ČČH 10, 1904, s. 203–206;
t ý ž : K pověsti o Přemyslovi. ČČH 10, 1904, s. 322–323.
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příbytku, neboť paní Božetěcha postonávala.“ Božetěcha, resp. celá kapitola je
dílem Vančurovy básnické fantazie i důkladné obeznámenosti s příslušnou
faktografií, především s údaji a podněty obsaženými v Kosmově textu.
I řešení otázky vniku nejstarší české kroniky působí zcela věrohodně.
Bezprostřední impuls k sepsání díla mohl být opravdu tento: odchod paní
Božetěchy způsobil v Kosmově životě prázdno, které zaplnila právě kronika. A bylo by jen přirozené, kdyby se uplatnili i přátelé. Zvláště v Šebíři,
velkém knihomolovi, znalci latinské stejně jako slovanské literatury, nalézá
Kosmas užitečného pomocníka, nadšeného i kritického čtenáře… Ostatně
prý už na studiích v Lutychu spolu ti dva „rozmlouvali o kronice, kterou buď
jak buď jednou napíší“. Mělnického probošta a Kosmova známého Šebíře
nalezl Vančura v kronice. Lutyšský spolužák je už sice domněnkou, ale
opět ne nepravděpodobnou, takže ji převzali i někteří historici (D. Třeštík).
Největšího úspěchu ovšem Vančura dosáhl s Kosmovými starci, lidovými
vypravěči…26
Zabýváme se tu především otázkou popularizace. Samotná myšlenka,
že Kosmas vycházel také z vyprávění starců, se samozřejmě nezrodila ve
Vančurově hlavě. Nebo Božetěcha… Už Arne Novák (1910) konstatoval,
že Kosmas „po smrti své choti … jal se psáti českou kroniku“. I Vančura vlastně
čerpal informace od starců – prostřednictvím tří (čtyř) mladíků… Jak ale
napsal – v souvislosti, kterou si ještě ozřejmíme – Jaroslav Seifert: „Stačí si
přečíst v této knize obsáhlou Vančurovu kapitolu o kronikáři Kosmovi. Co mohli
o této postavě historikové povědět autorovi než pár suchých dat, která historie
zjistila? A jaký duchaplný a vtipný koncert vět z těch několika historických dat
dovedl Vančura napsat!“27
Snad ještě více než na obsahu mu záleželo na formě. (S touto premisou
tvořili i středověcí dějepisci.) Psal vlastně poezii v próze (na druhou stranu
ji občas prokládal verši, což také dělali už někteří středověcí kronikáři,
Kosmu nevyjímaje), plnou osobitých metafor a oxymóronů. V naší kapitole
navíc volil záměrně takové výrazy, obraty a přirovnání, jimiž by evokoval
Kosmovu stylistiku (která mu byla ovšem zprostředkována vynikajícím
překladem Karla Hrdiny). Tato archaizace, zamýšlená jako hold velkému
předchůdci, se přitom působivě doplňovala s jiným postupem, v zásadě
naopak novým, moderním, pokrokovým…28
V Obrazech se totiž uskutečnila dvojí odvážná syntéza: nejen umění
a vědy, ale i literatury a filmu. Vančura byl také aktivním filmařem, režisé26
V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 8, 36 nn., 43 nn. Srov. T ř e š t í k , D.: O Kosmovi
a jeho kronice. In: Kosmova kronika česká. Praha 2005, úvod k českému překladu, s. 12 („Kosmas
věnoval svou kroniku mělnickému proboštovi Šebířovi, svému příteli ještě z dob společných studií
v Lutychu.“); t ý ž : Kosmas, s. 43.
27
N o v á k , A.: Přehledné dějiny literatury české. Brno 1995 (podle 4. vyd. z r. 1936),
s. 16. S e i f e r t , J.: Všecky krásy světa. Praha 19923, s. 141. K „bájnému podání starců“
srov. K a r b u s i c k ý , V.: Báje, s. 16 nn.
28
Z á v o d s k ý , A.: Kronikář Kosmas, s. 300 nn.
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rem a scenáristou. A ve složitém díle budovaném na základě faktografické
přesnosti se rozhodl velmi důsledně využít techniku filmu, své „velké lásky,
ve mnoha obdobích nešťastné“: „Obrazy… jsou celé stavěny na principu filmové
skladby. Jsou Vančurovým nejdokonalejším, vrcholným filmem, přestože jsou
realizovány slovesně, literárně.“ Nápodoba filmových obrazů, sekvencí, měla
vést k tomu, aby rekonstrukce historických událostí a epoch působila „co
nejautentičtěji a nejpřirozeněji“. A barrandovská praxe jako by se odrážela
i v kolektivním způsobu práce nebo ve využití odborných poradců. Každou
kapitolu Vančura nejdříve rozpracoval jako „scenário“, které konzultoval
s historiky. Nebylo výjimkou, že tyto scénáře měly i několik verzí. Tak tedy
vypadala příprava jednotlivých částí „literárního filmu“. Znalec Vančurova
díla Milan Blahynka završil své pojednání na dané téma trefným postřehem:
„obrat k filmu“ způsobilo také „vědomí, že film je nejpřístupnější umění doby;
Vančurovi přece šlo o to, aby jeho dílo zasáhlo co nejširší čtenářskou obec“.29
Z Obrazů vycházel pak v 60. letech František Vláčil při adaptaci
„nezfilmovatelné“ Markety Lazarové; vypomáhal si jejich formálními i myšlenkovými podněty (spor mezi křesťanstvím a pohanstvím). Samotná kapitola Kosmas byla následně inscenována Československou televizí (v rámci
desetidílného cyklu „obrazů z dějin národa českého“, zčásti inspirovaného
Vančurovými Obrazy a vedle Kosmy věnovaného Břetislavu I., Přemyslu
Otakarovi I., Přemyslu Otakarovi II., Václavu II., Elišce Přemyslovně, Karlu
IV., Václavu IV., Jeronýmu Pražskému a Jiřímu z Poděbrad): Kosmas a paní
Božetěcha (r. Jaroslav Balík, sc. Jan Otčenášek – Jar. Balík, hl. role Čestmír
Řanda). Premiéra se uskutečnila na Štědrý večer 1974 od 20.00 na ČT 2.
A u diváků vzbudila pozitivní ohlas. Ten dodal tvůrcům odvahy a podnítil
je k dalším krokům: vydali gramofonovou desku (Kosmas a paní Božetěcha,
J. Otčenášek – J. Balík, Supraphon 1977), ale hlavně začali připravovat
celovečerní (velko)film o Kosmovi. Realizace však dospěla jen do fáze
literárního rozpracování (sc. J. Otčenášek – na základě filmové povídky
Dušana Třeštíka!). Důvodem byla Otčenáškova předčasná smrt (1979),
jakož i nákladnost celého projektu (na historické velkofilmy měl tehdy
monopol Otakar Vávra).30
29
B l a h y n k a , M.: Vladislav Vančura, s. 207 nn., 221 nn., 241 nn., 280 nn., 297
nn. (cit. s. 299 nn., 302); B a r t o š e k , L.: Desátá múza Vladislava Vančury. Praha 1973;
H o l ý , J.: Vladislav Vančura v zajetí filmu. Iluminace 3, 1991, č. 1, s. 69–90; P e t r á ň ,
J.: Historická skupina, s. 33 nn.; Z á v o d s k ý , A.: Kronikář Kosmas, s. 300. Viz např.
V a n č u r a , V.: Kosmas, s. 31 nn. (jedna z „filmových“ scén: Šebíř se od Mělníka dívá,
jak se Kosmas blíží na koni).
30
O t č e n á š e k , J. – B a l í k , J.: Kosmas a paní Božetěcha (scénář). Na motivy
z Obrazů dějin národa českého od Vladislava Vančury. Česká televize Praha 4.–10. června
1974, Městská knihovna v Praze, BD 1812/1. Barevný televizní cyklus 10 příběhů z českých
dějin odstartoval 17. listopadu 1974 Břetislavem a Jitkou (r. J. Bělka, sc. O. Daněk), následoval
díl o Kosmovi a během roku 1975 ČT odvysílala zbývajících 8 dílů: Vrtkavý král (Přemysl I.; r.
E. Němec, na motivy Obrazů), Královské usínání (Přemysl II.; r. M. Poledňáková, sc. V. Körner,
na motivy Obrazů), Královský gambit (Václav II.; r. J. Jireš, na motivy Daňkova románu Král bez
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Ale nechejme se ještě svést temnou stranou příběhu… Kroky totiž
začali souběžně podnikat i jiní: historici dr. Marie Husová (vdova po prof. V.
Husovi), prof. J. Charvát a dr. J. Pachta podali 20. srpna 1975 u Obvodního
soudu pro Prahu 1 žalobu na současného nakladatele Vančurových Obrazů
(Československý spisovatel). Někdejší Vančurovi odborní poradci žádali
proplacení ušlého zisku – jako údajní spoluautoři. Soudci byli postaveni
před zásadní dilema: dát přednost váženým a politicky vysoce angažovaným
„akademikům“, nebo mrtvému klasikovi (zastoupenému dědici, najmě
manželkou MUDr. Ludmilou Vančurovou)? Nejvyšší soud České socialistické republiky se 30. září 1982 přiklonil na stranu M. Husové (pracovnice
Ústavu marxismu-leninismu) a spol. Nicméně proces pokračoval u Obvodního soudu pro Prahu 1 (předseda senátu JUDr. Josef Rubeš, pokládaný za
jednoho z nejlepších českých poválečných soudců) až do 31. srpna 1984,
kdy padl konečný rozsudek, opřený o řadu znaleckých posudků: historici
(a jejich dědici) neuspěli. Svědčil proti nim také Jaroslav Seifert (24.
v Největším Čechovi). Podstatnější úlohu však možná sehrála generační
výměna v historické obci, jejíž ambiciózní noví vedoucí představitelé jako
soudní znalci označili Husův, Charvátův a Pachtův podíl na Obrazech za
neautorský, nepůvodní. Měl spočívat výhradně v kompilaci běžně dostupných historických příruček (F. Palacký, V. V. Tomek, V. Novotný, J. Šusta,
J. V. Šimák ad.).31
přilby), Poslední královna (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský; r. Z. Kubeček), Královské
řádění (Karel IV., Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská; r. E. Sokolovský, sc. L. Kundera),
Píšťalka pro dva (Václav IV. a lazebnice Zuzana; r. M. Valová, sc. Z. Mahler), Ohnivý máj
(Jeroným Pražský; r. A. Dvořák) a Králův kalich (Jiří z Poděbrad a Johana z Rožmitálu;
r. J. Matějovský). V naprosté většině příběhů jsou hlavními hrdiny panovníci. Výjimku tvoří
pouze 2. a 9. díl: Kosmas a Jeroným Pražský. Oba vzdělance dnes také spojuje neúspěch
v Největším Čechovi (Jeroným zůstává ve stínu Jana Husa). Panovníci se do elitní stovky
vešli skoro všichni: Karel IV. (1.), Jiří z Poděbrad (14.), Přemysl II. (16.), Václav II. (68.),
Přemysl I. (71.), Jan Lucemburský (74.) a Eliška Přemyslovna (84.). Překvapivá je absence
„Českého Achilla“, nikoli už Václava IV. (ve stínu Karla IV.). (Nečekaného úspěchu naopak
dosáhla Marie Terezie: 28. Umístili se ještě 4 panovníci: sv. Václav, Rudolf II., Boleslav I.
a francký kupec Samo.) Oficiální název televizního cyklu zněl: Milostné příběhy z českých dějin.
Toto romantické stejně jako královské zaměření bylo pro 70. léta poměrně příznačné. Hlavní
dramatický proud normalizační filmové a televizní tvorby měl být vyhrazen socialistické přítomnosti, takže starší dějiny se stávaly spíše únikovým tématem. (Komunisté už nepotřebovali
dokazovat, že jsou „dědici velkých tradic českého národa“. Nyní šlo o bezprostřední heroizaci
režimu…) Vedle televizních inscenací odpovídaly tomuto trendu i dva celovečerní filmy,
Noc na Karlštejně (1973) a Hra o královnu (1980). Odlehčené dějiny z dvorského prostředí,
romantické variace na životní osudy českých králů a královen, se ovšem nejvíce prosadily
v beletrii (L. Vaňková, F. Neužil ad.). Normalizace tedy kupodivu prospěla popularitě středověkých panovníků (ti ostatně komunistickým vůdcům vždy v podstatě imponovali). Srov.
K o p a l , P.: Za časů Markety Lazarové, s. 57–83, 353–359; t ý ž : Karel IV. poražen
husity? Filmové obrazy panovníka. In: Film a dějiny. Ed. P. Kopal. Praha 2005, s. 112–128,
s. 367–373; t ý ž : Hra o Marketu Lazarovou? Filmové obrazy středověku. Kuděj. Kulturní
dějiny 5, 2003, č. 2, s. 42–67; t ý ž : Velká Morava – pokus o slovenský národní velkofilm,
v tisku.
31
Soudní spisy: Soudní správa Obvodního soudu pro Prahu 1, sg. 12 C 254/75, 14 C
71/82. Tři žalobci chtěli, aby jim Čs. spisovatel uhradil dohromady 60 000 Kčs (nemluvě
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Jakési finanční nároky vznesla trojice „spoluautorů“ už v 60. letech
v souvislosti s natáčením Markety Lazarové. I tato okolnost mohla zkomplikovat a následně znemožnit realizaci „královských obrazů“ (přímo inspirovaných kapitolou Jinošská vzpoura z 2. dílu Obrazů); není vyloučeno, že
byla tím pověstným posledním hřebíčkem. Ze stejného důvodu byly Obrazy
nakonec vypuštěny z titulků jako předloha.32
Od Kosmy jsme se zdánlivě dostali už někam jinam (vzápětí tento
dojem ještě zesílí). Jeho místo v národním historickém (po)vědomí sice
nejnověji nepotvrdila soutěž Největší Čech. Přesto si však toto místo několik
posledních desetiletí pevně drží, jak dokazuje (a zaručuje) výuka na základních a středních školách, řada rozebraných vydání českého překladu kroniky
(včetně toho zatím posledního z roku 2005), zájem filmařů i nakladatelů
(o Kosmovi vyšla celkem tři beletristická díla, včetně toho Vančurova,
a populárně-naučnou monografií D. Třeštíka je zastoupen v Odkazech pokrokových osobností naší minulosti), heslo Kosmas v encyklopediích (počínaje
Riegrovým slovníkem naučným a Ottovým slovníkem naučným) nebo název
současného knižního velkoobchodu a internetového knihkupectví – Kosmas s.r.o. (www.kosmas.cz). Nepochybně to byl také (ne-li především)
Vančurův „obraz“, co inspirovalo tuto značku, symbol české knihy stejně
jako zosobněnou jednotu umělecké a vědecké literatury. V 80. letech 20.
století vydávala Československá společnost umění a věd ve Washingtonu
(Czechoslovak Society of Arts and Sciences) časopis Kosmas.33
o soudních výlohách, zbytnělých znaleckými posudky). Za Ústav československých a světových dějin vypracovali znalecký posudek Josef Žemlička a Jiří Spěváček (hlavním „znaleckým
ústavem“ byl však Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, zde zastoupený Pavlem
Vašákem a Emanuelem Mackem). Pravou podstatu spolupráce dokazovala mj. i poznámka,
jíž bylo opatřeno první vydání Obrazů (1939): „Historický materiál dodali dr. Václav Husa, dr.
Jaroslav Charvát a dr. Jan Pachta.“ Navíc sami historici v dobovém tisku (1939) s obdivem
popisovali, jak „autor přetavil“ jejich „suchý faktový materiál“. J. Charvát přímo napsal: „Necítili
jsme se dosti povoláni a schopni, abychom mohli zasahovat do jeho tvůrčí činnosti.“ Spolupráce
historiků s Vančurou byla Družstevní prací honorována. Svědek J. Seifert k tomu vypověděl,
že se Vančura na schůzi redakční rady zasadil o to, aby „honorář historiků … byl co možná
nejvyšší“ a že historici „byli spokojeni“. (Srov. také S e i f e r t , J.: Všecky krásy, s. 140.)
Pod vlivem těchto „jednostranných“ posudků a zjištění se Husová, Charvát a Pachtovi dědici
(Pachta zemřel již 18. května 1977) rozhodli, že svou žalobu vezmou zpět (7. června 1984).
Soud však jejich žádost zamítl s odůvodněním, že „vyřešení otázky, zda Vančura je jediným
autorem tohoto díla, které patří do zlatého fondu české literatury, je v obecném zájmu“. Dále srov.
K o p a l , P.: Soud nebo ztráta soudnosti? Obrázek z nedávných dějin historické obce české,
v tisku, a stejnojmenný televizní dokument (2007, r. M. Kučera).
32
B a r t o š e k , L.: Desátá múza, s. 153, 184; Říkejte tu řeč. S Františkem Pavlíčkem
o dramaturgii, zvláště rozhlasové. Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu 2, 1999 (www.
nostalghia.cz/webs/marketa/clanky/pavlicek1999.php). Srov. K o p a l , P.: Za časů Markety
Lazarové, s. 75 nn.
33
K r a h u l í k , I.: Komu pochodeň? Kronika života kronikářova. Praha 1944;
L u h a n , L.: Kamenný stolec. Mozaika o Kosmovi a jeho kronice. Praha 1985. K Třeštíkově monografii viz výše. Před Kosmou v Odkazech pokrokových osobností naší minulosti
(nakladatelství Svobodné slovo-Melantrich) vyšli: J. Hus, F. Palacký, K. Havlíček Borovský, D.
Adam z Veleslavína, K. Světlá, B. Němcová, Augustin Smetana, J. V. Sládek, J. A. Komenský,
P. Chelčický, Řehoř Hrubý z Jelení, J. Dobrovský, E. Arnold, V. Thám, J. Jesenský-Jessenius,
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Pro Kosmovu popularitu udělala možná nejvíce ona prostá televizní
inscenace kapitoly z Vančurových Obrazů. A v Největším Čechovi Kosmas
neuspěl proto, že se nepodařilo natočit plánovaný (velko)film. To už je
samozřejmě nadsázka. Nicméně je pravdou, že v NČ se zaskvěl (5. místem;
po Karlu IV., TGM, V. Havlovi a Komenském) především filmový Žižka,
tedy neporazitelný vojevůdce i neomylný státník z Vávrovy husitské trilogie
(1954–1957), vedle celé řady televizních repríz frekventované i prostřednictvím bezpočtu ukázek v nejrůznějších dokumentech. V těch polistopadových bývá přitom původní význam použitých scén někdy posunut,
či dokonce převrácen. Což ovšem není případ vizualizace Husa a Žižky
v jejich reklamních medailonech vytvořených právě pro soutěž NČ, kde
oslavná deskripce husitské trilogie přišla znovu vhod.34
Jeden z hlavních důvodů Kosmova neúspěchu v NČ jsme však
pojmenovali hned na začátku: F. Palacký. Spíše bychom se měli ptát, proč
se neumístil žádný další historik. I na tuto otázku jsme už dali jakousi
odpověď, zatím ovšem jen částečnou. Jde o to, jak společnost pohlíží na
historiky, o míru a kvalitu jejich popularity. Ohlas trapných soudních tahanic
o peníze za spoluautorství Vančurových Obrazů pronikl na veřejnost prostřednictvím Seifertových pamětí (Všecky krásy světa). Ty však na druhou
stranu zůstávají fakticky jediným a nijak vydatným informačním zdrojem.
Když jsem se chtěl (v roce 2001) dozvědět víc a v rámci Výzkumného
centra pro dějiny vědy jsem dotyčnou kauzu, obrázek z nedávných dějin
historické obce české, navrhoval jako jedno ze svých pracovních témat,
můj přímý nadřízený mi velmi důrazně doporučil, abych se o takovou
„marginálii“ nezajímal. Tehdy jsem uposlechl i proto, že Seifertova zpráva
dávala sice leccos tušit o podstatě, nikoli však o skutečném rozsahu, a tím
ani významu procesu. Dnes (po pěti letech, kdy jsem se konečně seznámil
s příslušnými soudními spisy) mohu odpovědně říci, že bezmála desetiletý soud, plod ztracené soudnosti, by mohl být nazván marginálií leda ve
srovnání s poválečnými aktivitami Zdeňka Nejedlého.
Hlavní problém historiků však nespočívá v tom, co nelichotivého se
o nich třeba ví, ale v tom, že ve skutečnosti se o nich neví téměř nic. Společnost je vnímá jako výlučné společenství nepochopitelných podivínů, jako
„tajemnou a nepřístupnou sektu“. Což souvisí rovněž s jistou zdrženlivostí,
Jeroným Pražský, J. Arbes a J. Blahoslav. Následovali např.: J. Žižka, Břetislav I., V. Vančura,
K. H. Mácha, A. Jirásek, J. V. Frič ad. Kosmas. Journal of Czechoslovak and Central European
Studies. První číslo vyšlo s úvodním článkem představujícím čtenářům kronikáře Kosmu:
H o r e c k ý , P. L.: Kosmas (Cosmas). Kosmas 1, Summer 1982, Num. 1, s. 3–8. Zmiňme
ještě hudební (symfonické) dílo Cosmae Chronica Boemorum/Kosmova kronika česká (1988,
Jindřich Feld, 70 min.). „V souvislosti s jejím uvedením připomíná skladatel mimořádný význam
historický i literární, který má tato nejstarší česká kronika pro naši národní kulturu.“
34
Recyklace husitské trilogie v dokumentárních filmech již dnes představuje skutečné
téma. O účelovém využití scén z prvního dílu trilogie v kontrafaktuálním dokumentu Jan Hus
(2002, r. M. Kučera) píše H e l a n , P.: Filmové hry s postavou Jana Husa. Dva alternativní
životy. In: Film a dějiny. Ed. P. Kopal. Praha 2005, s. 109 nn.
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kterou historici chovají k (především audiovizuálním) masmédiím, byť
z tohoto pravidla samozřejmě existují i výjimky.35
Historici už většinou pochopili, v čem spočívá kvalita jejich práce:
„‚Popularizují‘…, konstruují obrazy dějin nadané smyslem.“  36 Přitom však stále
přehlížejí vlivnou a mocnou kvantitu, navíc založenou na přesvědčovací
kvalitě. Popularizace v důstojném významu toho slova se dnes dosahuje
konstrukcí filmových obrazů…37
Americký historik Robert A. Rosenstone chápe filmové médium především jako výzvu svému (našemu) oboru, fixovanému tradičně na slovo
a písmo. A neváhá ji dokonce přirovnat k „výzvě psaných dějin ústní tradici,
Herodota a Thukydida vypravěčům historických pověstí. Před Herodotem byl
mýtus dokonale přiměřeným způsobem, jak se vypořádat s minulostí kmene,
města nebo národa, přiměřeným vzhledem k podmínkám zajištění smysluplného
světa… Je možné, že v po-literárním světě vizuální kultura znovu změní podstatu
našeho vztahu k minulosti. To neznamená vzdát se snahy o poznání pravdy, ale
připustit, že možná existuje více než jeden druh historické pravdy, nebo že pravdy
zprostředkované vizuálním médiem se mohou od pravd sdělovaných pomocí slov
lišit, aniž by s nimi přitom nutně musely být v rozporu.“ Každopádně: „Dějiny
neexistují, dokud nejsou stvořeny…“  38
A historikům zřejmě nakonec nezbude nic jiného, než „mysliti dějiny“
v „pohyblivých obrazech“. Skeptikům a konzervativcům, kteří si „vědeckost“ nedovedou představit bez psaného slova, vzkazuje filozof Hayden
White následující: „Každá psaná historie je produktem přesně týchž postupů
zestručnění, nahrazení, znázornění a uzpůsobení, jaké se používají v produkci
filmové reprezentace.“  39
Kosmas jako první český historik, „český Herodotos“ (jak ho nazval
Palacký), nás tedy inspiruje přinejmenším ke dvěma zásadním otázkám: 1/
popularizace dějin a 2/ vztah historiků a ostatní společnosti. Tyto otázky
se samozřejmě doplňují navzájem. Jejich společného jmenovatele je však
třeba vidět v problematice filmu a dějin.40
35
O vztahu historiků k médiím velmi výstižně P i n k a s , J.: Historici a média: první
kontakt. Dějiny a současnost 25, 2003, 4, s. 50.
36
T ř e š t í k , D.: Místo Velké Moravy v dějinách. Ke stavu a potřebám bádání o Velké
Moravě. ČČH 97, 1999, s. 690, pozn. 2.
37
Ke srovnání psaných a filmových dějin viz hlavně R o s e n s t o n e , R. A.: History
on Film/Film on History. New York 2006; t ý ž : Visions of the Past. The Challenge of Film to
Our Idea of History. Cambridge 1995; t ý ž : History in Images/History in Words. Reflections
on the Possibility of Really Putting History onto Film. American Historical Review 93, 1988,
5, s. 1173–1185; W h i t e , H.: Historiography and Historiophoty. Tamtéž, s. 1193–1199;
P e t ř í č e k , M.: Filmové dějiny. In: Film a dějiny. Ed. P. Kopal. Praha 2005, s. 13–16.
38
R o s e n s t o n e , R. A.: History in Images, s. 1184 nn.
39
W h i t e , H.: Historiography and Historiophoty, s. 1194.
40
Nesporně velmi významným činitelem je také výuka dějepisu na základních a středních
školách, v ideálním případě ovšem doplňovaná projekcemi historických filmů. Zásluhou
některých mladých gymnazijních profesorů se tento ideál už dokonce stal praxí. Výuku
s filmovým klubem úspěšně kombinují např. P i n k a s , J.: Historismus a historické
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Bohužel, významné procento českých historiků zřejmě stále nepokládá
vztah filmu a dějin za téma. A to přesto, že již v roce 1985 byl na světovém
kongresu historiků ve Stuttgartu pro dané téma vyčleněn zvláštní blok…
Na Západě se film stal historickým pramenem v 50. letech 20. století. Významně se o to zasloužili medievisté, díky své specializaci zvyklí
pracovat s ikonickým materiálem jako textu rovnocenným pramenem.
U zrodu tzv. göttingenské školy historicko-vědecké filmové analýzy stál
Percy Ernst Schramm, který v rámci ikonografické komise Mezinárodního
výboru historických věd působil jako německý člen subkomise pro práci
s filmovými prameny, a zakladatelem ještě starší dánské filmové školy byl
Niels Skyum-Nielsen z Kodaně. Oba vedli své studenty k práci s filmem.
Schramm se prý např. ptal: víme-li, jak se Karel Veliký snažil o svou inscenaci v Cáchách, jaká pak byla inscenace Adolfa Hitlera ve filmu? A jedním
z pozdějších zralých plodů Nielsenova semináře se stala důkladná vědecká
edice filmu Věčný Žid, představující téměř kompletní rekonstrukci z různých
kopií a nabízející i filiaci několika variant – podle vzoru edic středověkých
kronik. Německý (filmový) historik českého původu Stephan Doležel
hovoří v souvislosti s těmito zakladateli o „medievistické škole“ a „počátku
metodologického přemýšlení“.41
Za jednoho z vůbec prvních filmových teoretiků a estetiků bývá
ovšem pokládán český folklorista Václav Tille, historikům známý spíše svým
intenzívním badatelským zájmem o Kosmovy pověsti. Novou oblast kultury
nepřehlížel ani Záviš Kalandra, autor řady filmových kritik a esejů.42
V současnosti se hlavně angloameričtí medievisté (John Aberth, Greta
Austin, Martha W. Driver, David J. Williams, Kevin J. Harty ad.) zabývají
hraným filmem jako seriózním prostředkem ke zkoumání středověku.
„Středověké“ filmy jsou jednou z nových, rychle se rozvíjejících oblastí
studia. Ještě v roce 1998 si Arthur Lindley, odborník na problematiku
filmu a dějin, postěžoval, že znatelně chybějí medievistické knihy, které
(po)vědomí gymnazistů. In: Film a dějiny. Ed. P. Kopal. Praha 2005, s. 30–45, 351 nn., nebo
K o f r á n k o v á , V.: Spanilá jízda Oldřicha Daňka za novou tváří historického filmu. In:
Tamtéž, s. 99–106, 363–366. Viz také www.kgm.cz (Filmový klub na Klasickém gymnáziu
Modřany). Na ÚČD FF UK se nedávno pokusili přednášet dějiny (českého raného novověku,
resp. protektorátu Čechy a Morava) s pomocí filmu: K o l d i n s k á , M.: Rudolfínská doba
v českém historickém filmu. In: Film a dějiny, s. 162–182, 376–381, a K o u r a , P.: Obraz
nacistické okupace v hraném českém filmu 1945–1989. In: Tamtéž, s. 219–242, 387–390.
41
K l i m e š , I. – Z e m a n , P.: Film a historická věda. Rozhovor se Stephanem
Doleželem. Iluminace 11, 1999, 4, s. 87–96; K o p a l , P.: Kinematograf mistra Theodorika.
Medievisté a film. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 2, s. 24–27 (viz také www.filmadejiny.cz).
Schramm proslul svým výzkumem středověkých znaků a symbolů moci, jejich vyobrazení
(Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten bis zum
sechzehnten Jahrhundert I–III. Stuttgart 1954–56).
42
L i n h a r t , L.: První estetik filmu Václav Tille. Praha 1968. Tille publikoval asi 30
statí a článků o filmu. Průkopnickou byla studie Kinéma z roku 1908 (In: L i n h a r t ,
L.: První estetik, s. 92 nn.). K a l a n d r a , Z.: Intelektuál a revoluce, s. 136 nn., 159 nn.
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by se věnovaly „středověkému“ filmu, prorocky však dodal: „Tento stav se
snad začíná měnit“.43
„Středověké“ filmy nám předkládají kompletní obraz úplně jiného
světa. A právě v této ucelenosti spočívá jejich velký přínos medievistům: jednotlivé fragmenty kultury středověkého světa jsou poskládány do působivé
názorné mozaiky. Jde tu o „imaginativní skok“: Odborníkům soustředěným
na určitý pramen či problém „může film sloužit jako připomínka, že Evropa
během středověku nebyla ‚problémem‘, otázkou položenou historiky, ale spíše celým
vesmírem, zalidněným žijícími, dýchajícími lidskými bytostmi“.44
A porovnání fiktivního světa jménem Marketa Lazarová s dějinami
konstruovanými historiky na základě klasických pramenů vedlo k překvapivému zjištění, že tento film ve své době předběhl tuzemskou, ale i zahraniční
historickou vědu, že byl – a je i nadále – kulturní historií v obrazech par
excellence, skutečnou imaginací středověku…45
„Pro medievisty – i ne-medievisty – jsou filmy o středověku cenné jako
doplněk odborných monografií a primárních pramenů…“ Jelikož se režiséři
a scenáristé nemusejí řídit vědeckými konvencemi, mohou jejich díla inspirovat ke zcela jiným (odvážnějším) otázkám, než jaké si historici kladou
ve svých studiích.46
Podstatné je však něco jiného: Z hlediska kultury „vzpomínání“,
„lidových dějin“ (M. Foucaulta), „paralelní historie“ (M. Ferra) či „historiofotie“ (H. Whitea) nejsou historické filmy nějakým doplňkem historického
bádání, nýbrž svébytným pramenem. To platí také (a zvláště) o filmovém
středověku. Působivé spojení starého a moderního navíc zakládá celou
řadu možností. Na opačném konci jejich spektra se dnes prosazuje nová
disciplína, archeologie – takto spíše medievistika – médií.
Od Herodotových časů historici téměř vždy před velkým teoretizováním upřednostňovali praxi, zajímavosti v toku všedního dění. Snad i proto
se jejich spolupráce s filmovými tvůrci, byť spíše jen příležitostná, daří
nesporně lépe než s filmovými teoretiky (kteří si často přímo zakládají na
43
L i n d l e y , A.: The ahistoricism of medieval film. Screening the Past 3, 1998 (www.
latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fir598/ALfr3a.htm). Autorem průkopnické
monografie, pod jejímž vlivem na amerických univerzitách vybujely jako houby po dešti
semináře na téma evropský středověk ve filmu, je A b e r t h , J.: A Knight at the Movies.
Medieval History on Film. New York – London 2003. Zřejmě první katalog „středověkých“
filmů sestavil H a r t y , K. J.: The Reel Middle Ages. Jefferson, NC 1999. Středověku ve
filmu byla věnována monotematická čísla časopisu Film & History (29, 1999, č. 1–2, 3–4).
Nejnovějšími pracemi na dané téma jsou sborníky D r i v e r , M. W. – R a y , S.
(edd.): The Medieval Hero on Screen. Representations from Beowulf to Buffy. Jefferson, NC
2004; K i e n i n g , Ch. – A d o l f , H. (edd.): Mittelalter im Film. Berlin – New
York 2006.
44
A u s t i n , G.: Were the peasants really so clean? The Middle Ages in film. Film
History 14, 2002, 2, s. 139.
45
K o p a l , P.: Za časů Markety Lazarové, s. 57–83, 353–359.
46
Srov. A u s t i n , G.: Were the peasants, s. 136, 138 nn.; A b e r t h , J.: A Knight,
s. IX–X (Prologue).
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esoterické výlučnosti svého oboru). Na druhé straně se však tato spolupráce
málokdy podobá rovnocennému, partnerskému vztahu. Historici se filmařům hodí jako odborní poradci, nejvýše jako autoři námětu (zcela výjimečně
jako spoluautoři scénáře). Jakkoli film vyžaduje kolektivní způsob práce
a bez ohledu na to, v jaké míře čí představy o dějinách reprezentuje, jeho
hlavním – a navenek často jediným – autorem je režisér. Také proto se již
pár historiků vydalo cestou samostatné filmové tvorby. Třebaže však dosáhli
i velmi pozoruhodných a významných výsledků, zatím nic nenasvědčuje
tomu, že by je na této nezvyklé a namáhavé cestě měly v brzké budoucnosti
následovat zástupy jejich kolegů.
Někteří historici a většina filmologů se netají svými výhradami ke
„spojení, ba dokonce fúzi dvou v podstatě oddělených polí – filmu a historie“.47
Ano, taková syntéza v praxi opravdu naráží na celou řadu problémů. Je
tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost metodě a teorii – ovšem nikoli pro
samu teorii, ale právě pro praktická řešení.
Navíc není pochyb o tom, že především „tradiční pojetí historie v tomto
století narazilo“ – „na nejzazší limity reprezentace“. A postmoderní historiografie? „Neexistuje ani tak na stránkách knih jako spíš na filmovém plátně, neboť
je dílem filmařů“, pracujících nadto se stále novými technickými vynálezy,
interaktivními médii, „kde se mísí text, pohyblivý obraz a zvuk“. Profesionální
historici se svými tradičními prostředky nejsou schopni realizovat představy
teoretiků o postmoderní historii; dokonce ani její údajné příklady, tedy
konkrétní „spisy uváděné zmíněnými teoretiky fakticky neodpovídají kritériím
postmodernismu tak, jak je vytýčili právě tito teoretikové“.48
V současnosti se ve fázi počátečních příprav a základního literárního
rozpracování nachází ambiciózní projekt Kronika Čechů, plánovaný jako cyklus celkem sedmi hraných dokumentů (stopáž jednoho dílu cca 50 minut)
představujících odpovídající počet Kosmových příběhů. Už samotné filmy
by měly být poměrně netradiční (mírou práce s náznaky na jedné straně
a s „doslovnými“ počítačovými technologiemi na straně druhé). Skutečně
nový tvar, ten pravý experiment, by pak přinesla „učebnicová“ verze, opírající se o existenci internetových stránek www.kronikacechu.cz, kde by se
mj. uplatnily podrobnější komentáře historiků a archeologů. „Návštěvník

47
S odkazem na M. Lagnyovou F e r e n č u h o v á , M.: Historici a film, filmári
a história. Hranice a prieniky dvoch disciplín. Iluminace 16, 2004, 1. Historiografie a film,
s. 10, 18 („Bylo by zajisté naivní chtít, aby filmaři a historici vytvořili jakousi tvořivou koalici…“).
Ze skeptických historiků, resp. medievistů viz např. H e r l i h y , D.: Am I a Camera? Other
Reflections on Films and History. American Historical Review 93, 1988, 5, s. 1186–1192.
48
R o s e n s t o n e , R. A.: The Future of the Past. Film and the Biginnings of Postmodern History. In: The Persistence of History. Cinema, Television, and the Modern Event.
Ed V. Sobchack. New York – London 1996, s. 201–218. (Český překlad: Iluminace 16, 2004,
1. Historiografie a film, s. 43–59.)

22

K

O

S

M

A

S

V

„

P

A

M

Ě

T

I

“

…

by zde nalezl spoustu užitečných odkazů a informací. S těmito stránkami by co
nejužším interaktivním způsobem spolupracovalo DVD s naším projektem.“ 49
Každopádně, disertaci z oboru historie zatím nelze vypracovat formou filmu nebo filmového scénáře (ne že by pro mě takové řešení bylo
schůdnější než tradiční cesta). Obtížně hájitelný by byl dokonce i pokus
o literární film. Nezbývá, než vystačit s obsahem…
Kosmovo dílo k nám dnes může promlouvat s novou inspirační silou,
a to právě díky nejaktuálnější a nejdůležitější složce svého ideového obsahu,
totiž díky snaze zdůvodnit vznik (původ a podstatu) „Čechů“, „národního“
státu. Jeho utváření pak odstartovalo procesy, jimiž se česká společnost
od přelomu 11. a 12. století začala pozvolna přizpůsobovat standardům
vyspělých západoevropských zemí. Pro tyto a další „velké ideje“ bychom
však rozhodně neměli přehlédnout, že Kosmas i „Čechové“ byli v prvé
řadě „žijícími, dýchajícími lidskými bytostmi“.
Cosmas in der „Erinnerung“ der postmodernen Nation
Popularisierungen (Collagen): Historiker – Literatur – Film
Die vorliegende Studie verbindet zwei Ebenen: eine konkrete und eine symbolische.
Cosmas wird zum einen als Gegenstand der Popularisierung betrachtet, dem mehr oder
weniger ein signifikanter Nachhall in der „Erinnerung“ der postmodernen Nation entspricht
(vor allem Vančuras Cosmas in den Obrazy z dějin národa českého [Bilder aus der Geschichte
des tschechischen Volkes], die zielgerichtet als Synthese von Literatur und Film geschaffen
wurden, und nachfolgend Film- und Fernsehpräsentationen) und zum anderen als Symbol
der Popularisierung der Geschichte, deren Träger (Medium) in der postmodernen bzw.
postliterarischen Welt der Film wurde. Neben dieser Popularisierung wirft der „tschechische Herodot“ zumindest noch eine weitere, grundlegende Frage auf, und zwar nach dem
Verhältnis der Historiker zur übrigen Gesellschaft. Beide Fragen ergänzen selbstverständlich
einander. Deren gemeinsamer Nenner ist jedoch in der Problematik von Film und Geschichte
zu sehen. Den Historikern bleibt schließlich nichts anderes übrig, als „Geschichte in beweglichen Bildern zu denken“.

49
Režisér S l a b ý , D.: Kronika Čechů, průvodní dopis k projektu, 2 s., můj archiv.
Současně je v přípravě dokument o vzniku Kosmovy kroniky (r. M. Kučera, námět P. Kopal).
Natočit se již podařilo krátký dokument (18 min.) o „Kosmových ďáblech“: Vršovci. 27. října
1108 (r. M. Kučera, n. P. Kopal), premiéra na ČT 2, 20. dubna 2006 a Kosmův medailon:
Kosmas (r. M. Kučera, n. P. Kopal), premiéra na ČT 2, 5. 8. 2007.
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Robert Antonín
Ke kořenům zahraniční politiky Václava II.
v letech 1283–1289

Na sklonku ledna roku 1285 prožívalo říšské město Cheb dny nebývale slavnostní. Ulice ožily nově přišedšími členy doprovodů významných
osobností říše, pro něž se město stalo na několik dní jednou z křižovatek
diplomatického a politického života. Římský král Rudolf I. Habsburský,
jehož pohyblivý dvůr působil jako magnet pro říšskou honoraci, zavítal
v zimním čase do Chebu, aby se účastnil nového vysvěcení kostela tamního minoritského kláštera, jenž se stal v roce 1270 obětí požáru.1 Díky
záznamu zachovanému v samotném klášteře víme, že obřad provedl 21.
ledna 1285 řezenský biskup Jindřich za asistence naumburského biskupa
Bruna, pasovského biskupa Wernharda a merseburského biskupa Jindřicha.2 Biskupové pražský a olomoucký, Tobiáš a Dětřich, přijeli podle
zápisu nedlouho poté, samotného aktu vysvěcení se však zřejmě neúčastnili.
Vedle církevních hodnostářů a Rudolfa I. byli v Chebu přítomni i světští
představitelé východní části říše. V první řadě jmenujme bavorské vévody
Jindřicha a Ludvíka, v jejichž doprovodu se nacházel i Ludvíkův syn, a dále
braniborského markrabího. V jeho případě si nemůžeme být jisti přesnou
identifikací. Lze však předpokládat, že jím byl zeť Rudolfa Habsburského
Ota VI., jehož žena Hedvika byla v Chebu přítomna. Vedle těchto mužů
prameny připomínají účast Mikuláše Opavského, norimberského purkrabího Fridricha, hraběte Eberharda z Katzellenbogenu, hraběte Ludvíka
z Öttingenu a hrabat z Hirschbergu. Výčet co do pestrosti dokresluje připomenutí účasti šlechticů z Durynska, Porýní, Podunají, Míšně, Bavorska,
Švábska a Rakouska.3 Minorité pamatovali i na ženské publikum, z něhož
1
Ke dvoru Rudolfa Habsburského srov. B o s h o f , Egon: Hof und Hoftag König
Rudolf von Habsburg. In: Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter.
Hg. P. Moraw. Stuttgart 2002, s. 387–415. K průběhu slavnosti naposled K u b ů , František: Chebská svatba roku 1285. In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. naroze-ninám
doc. dr. Rostislava Novotného. Uspořádali Zdeněk Hojda, Jiří Pešek a Blanka Zilynská. Praha
1992, s. 29–36.
2
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (= RBM) II. Ed. J. Emler.
Pragae 1882, s. 577–578, č. 1337. K osudu pamětního zápisu srov. K u b ů , F.: Chebská
svatba, s. 33, pozn. č. 24, zde i další edice.
3
Srov. K u b ů , F.: Chebská svatba, s. 33.
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jmenovitě vybrali (samozřejmě) několik reprezentativních postav – českou
královnu (zde jde jistě o Jitku Habsburskou) a dále pak saskou vévodkyni
a braniborskou markraběnku (tedy Jitčiny sestry Anežku a již zmíněnou
Hedviku). Někteří autoři předpokládají i přítomnost saského vévody
Albrechta, manžela Anežky Habsburské, jeho účast však není doložena
žádným pramenem.4 Vysvěcení chrámu nepředstavovalo jediný slavnostní
okamžik toho dne. Pro mnohé ze zúčastněných bylo jistě podstatnější, že
zde Rudolf při odchodu z chóru udělil braniborskému markrabímu v léno
braniborskou marku prostřednictvím předání dvanácti rudých praporců.
Zda jím byl opravdu Rudolfův zeť Ota VI., z pramenů přímo nevyplývá,
jakkoli je to velice pravděpodobné.5
Čtyři dny poté se do Chebu dostavil další významný host: nástupce
českého trůnu Václav II., který nevjížděl do Chebu sám a bez povšimnutí.
V jeho doprovodu, jehož honosnost nemohli chebští minorité přejít bez
komentáře, se nacházela dvě blíže nejmenovaná polská knížata. Pravděpodobné je Šustovo tvrzení, že společně s Václavem do Chebu přijíždějí
i výše zmiňovaní pražský a olomoucký biskup, které sestavovatel pamětního zápisu zařadil do počátečního výčtu církevních hodnostářů.6 Podle
zbraslavského kronikáře Oty přijíždí s kralevicem i jeho matka královna
vdova Kunhuta společně se Závišem z Falkenštejna.7 Václav byl svým
tchánem přivítán slavnostně za doprovodu hudebníků, tak jak tomu bylo
zvykem.8 Rétorickou výzbroj anonymního sestavovatele pamětního zápisu, z něhož se o všech těchto událostech dovídáme, není přitom radno
podceňovat. Jeho zanícená promluva o četných slavnostních harmoniích,
ozývajících se z různých míst a následně splývajících v jednu radostnou
melodii, nám v metaforické rovině prostřednictvím středověké symboliky
4
Naposledy jej ve výčtu aktérů chebských událostí konce ledna 1283 připomíná V a n í č e k , Vratislav: Velké dějiny zemí Koruny české III. (1253–1310). Praha 2003, s. 393.
5
Regesta Imperii (= RI) VI. Die Regesten des Kaiserreiches unter Rudof, Adolf, Albrecht,
Heinrich VII. 1273–1313. Ed. J. Böhmer, s. 410, č. 1876a; RBM II, 577–578, č. 1337.
6
Š u s t a , Josef: České dějiny II/1. Praha 1935, s. 348.
7
O účasti Záviše z Falkenštejna na Václavově výpravě do Chebu nás informuje pouze
Zbraslavská kronika. Viz Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Fontes Rerum Bohemicarum
IV. Ed. J. Emler. Praha 1884, s. 25.
8
Z bohaté zahraniční literatury k panovnickým vjezdům do středověkých měst uveďme
alespoň: D o t z a u e r , Winfried: Die Ankunft des Herrschers. Der fürstlichen „Einzug“ in
die Stadt (bis zum Ende des Alten Reichs). Archiv für Kulturgeschichte 55, 1973, s. 245–288,
zde zejména s. 245–249; P e y e r , Hans Conrad: Der Empfang des Königs im mittelalterlichen
Zürich. In: Könige, Stadt und Kapital. Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des
Mittelalters. Hg. L. Schmugge. Zürich 1982, s. 53–68, zejména s. 56–61; s výhledem až do
19. století T e n f e l d e , Klaus: Adventus: Die fürstliche Einholung als städtisches Fest. In:
Stadt und Fest. Zu Geschichte und Gegenwart europäischer Festkultur. Hg. P. Hugger u. a.
Stuttgart 1987, s. 45–60; D r a b e k , Anna Maria: Reisen und Reisezeremoniell der römischdeutschen Herrscher im Spätmittelalter. Wien 1964. Z české literatury naposledy B o r o v s k ý ,
Tomáš – A n t o n í n , Robert: Venit rex! Panovnické vjezdy do středověkého Brna.
BMD 18, 2004, s. 57–93 a Š m a h e l , František: Cesta Karla IV. do Francie 1377–1378.
Praha 2006, s. 260–271.
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odkrývá snahu postihnout souznění všech, kteří se v Chebu sešli. Radostné
chvíle, umocněné fyzickým dovršením již několik let uzavřeného sňatku
mezi Jitkou Habsburskou a Václavem II. v noci z 25. na 26. února, byly
následně završeny společnou bohoslužbou, kterou v nově vysvěceném
chrámu vedl pasovský biskup Wernhard. Melodický souzvuk tohoto kusu
dějin, vykonstruovaného na kritice jediného pramene, je v literatuře vzápětí
rozlomen hned několika disharmonickými akordy.
Ne všichni, kteří do Chebu přijeli, měli možnost účasti na zmiňovaných
událostech. Někde před hradbami města, snad v táboře spolu s většinou
ozbrojenců, zůstal podle zbraslavského kronikáře Záviš z Falkenštejna. Od
tohoto okamžiku, ke kterému se bezděčně upnula veškerá literatura popisující vztahy českého královského dvora k římskému králi Rudolfovi a jeho
synům, začíná příběh pádu démonizovaného Vítkovce. Závišova neúčast
na chebských slavnostech je v literatuře kladena na samotný počátek jeho
ambiciózního programu navrácení kdysi babenberských a sponheimských
zemí k Českému království. Jeho přítomnost před hradbami města je chápána jako projev nedůvěry k jednání Rudolfa I. vůči Václavu II. i osobě
samotného Záviše. Nejistotu však podle týchž výkladů cítí i Rudolf, který
v důsledku obav ze Záviše a jeho vlivu na pražském dvoře nesvolí k odchodu své dcery společně s jejím manželem do Čech.9 Závišovo jednání, ačkoli
z velké části k výpovědím pramenů přimyšlené, je i s následnými dopady
bytostně včleněno do oficiálního výkladu českých dějin konce 13. století.
Připomeňme, že tento výklad, a to platí zejména pro 80. léta, je konstruován
na základě mírně řečeno nejistého pramenného materiálu, který nalézáme
toliko ve formulářových sbírkách.
Pro posouzení Závišových pohnutek na konci ledna roku 1285 nám
přitom nezbude nic jiného než návrat k jedinému, a i to je třeba zdůraznit,
jedinému prameni, jenž jeho účast na Václavově výpravě do Chebu zmiňuje.
Zbraslavský kronikář k Závišově účasti říká toliko: „Porro Zewischius, qui
cum rege Wenceslao ibidem venerat, pro presumpcione sua indignacionem regis
Romanorum se incurrise senciens, oppidum Egrense intrate noluit, sed manens
extra urbis menia ipse sibi conscius plus fuge quam convivancium consorcio se
9
Jakkoli motiv rozladění mezi Závišem a Rudolfem I. vnesl do historického povědomí
již František Palacký (P a l a c k ý , František: Dějiny národu českého w Čechách a w Moravě.
Praha 1877, s. 249), podnětnou byla pro takové pojetí zejména starší práce Josefa Šusty
Palackého prohlubující a rozvíjející, viz Š u s t a , Josef: Záviš z Falkenštejna. ČČH 1,
1895, s. 296, kde jsou události dány do vzájemné souvislosti. V podobném duchu nakládá
s prameny i ostatní starší literatura viz R e d l i c h , Oswald: Zur Geschichte der österreichischen Frage unter König Rudolf I. MIÖG, Ergänzungsband IV, s. 150–151; t ý ž : Rudolf
von Habsburg. Das deutsche Reich nach dem Untergang des alten Kaisertums. Innsbruck
1903, s. 714; N o v á k , Jan B.: K nové literatuře a nově nalezeným pramenům a Václavu II.
ČČH 12, 1906, s. 44–58, 149–169, 261–273, 397–406. Sám Šusta se však ve svých pozdějších
pracích od svých myšlenek odklání a ve věci závratných plánů Záviše z Falkenštejna na poli
zahraniční politiky doporučuje patřičnou dávku střízlivosti viz Š u s t a , J.: České dějiny
II/1, s. 358.
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caucius adaptavit.“  10 Záviš nevstoupil do Chebu kvůli nevoli, kterou vzbudil u římského krále svou troufalostí. Sám si byl podle kronikáře vědom
viny a hotovil se k útěku. Pod Závišovou troufalostí si dosud historikové
představovali všelicos. Rudolf mohl být pobouřen způsobem, jakým Záviš
a především jeho četní příbuzní před necelým rokem obsadili dvorské
a zemské úřady v Čechách, stejně tak jako soužitím českého pána s královnou vdovou Kunhutou.11 Nelze však zapomínat, že Rudolf, vystupující
ve Zbraslavské kronice, je postavou značně stylizovanou a vesměs kladnou, stejně tak jako Záviš postavou zápornou.12 Vedle těchto stylizačních
tendencí ve vykreslování charakterů postav Zbraslavské kroniky však stojí
na druhé straně mnohdy snadno ověřitelná věrohodnost jejích výpovědí.
Jednoduše: nemusíme se hned domnívat, že si kronikář celou příhodu,
v níž Záviš čeká ve strachu o svou osobu před Chebem, prostě vymyslel.
K tomu nás znalost povahy tohoto narativního pramene jistě neopravňuje
ani ve chvíli, kdy je pramenem jediným. Pouze způsob, jakým se děj odehrál, a motivy jednání na něm zúčastněných postav mohly být diametrálně
odlišné od toho, jak je vyložil stárnoucí mnich zbraslavského konventu
s více než dvacetiletým odstupem.
Zarážející přitom je, že se doposud žádný autor nepokusil vysvětlit,
proč vlastně Záviš do Chebu jel?! Tuto otázku si položil pouze J. B. Novák.
Na jeho odpovědi, podle které „přitáhl Záviš k Chebu z obavy, aby se Václav
nedostal do moci Rudolfovy, a zůstal před městem na stráži, připraven jsa na
všechny eventuality“, leží stín nedůvěry mezi pražským dvorem a Rudolfem I.
Habsburským.13 Do „stínobytí“ zavlekl však vztahy mezi Václavem a Rudolfem samotný Novák, když v reakci na práci Fritze Graebnera dokazuje, že
setkání Václava s Rudolfem a potažmo s Jitkou bylo připravováno již na
konci roku 1284, jakkoli se místem setkání neměl stát Cheb, ale Norimberk.14 Dokladem tohoto tvrzení je Novákův pohled na dva formulářové
10
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 26.
11
Na tomto místě se otevírá otázka zda byli Záviš a Kunhuta v lednu 1285 již sezdáni.
V literatuře je pro dataci jejich sňatku přijímána jako směrodatná zpráva z vídeňských letopisů,
podle které k němu došlo po svátku sv. Trojice roku 1285, tedy po 20. květnu uvedeného
roku, Continuatio Vindobonensis. MGH SS 9, s. 713. Přesto je však tento problém do značné
míry neustále předmětem diskuse. Nově se jím zabýval především J a n , Libor: In ordine
Cruciferorum Christo militavit. (K osudům Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty). ČČH 98, 2000, s. 453–475, kde podává řadu důkazů pro uskutečnění sňatku již v roce
1284.
12
Jakožto muže bojovného a rázného, nicméně spravedlivého charakterizuje Rudolfa
Zbraslavská kronika již v sedmé a osmé kapitole, kde je popsán průběh sporu mezi římským
králem a Přemyslem Otakarem II. Viz Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 13–15.
V souvislosti s vládou Václava II. vystupuje Rudolf I. nejen jakožto pevná opora mladého
krále proti odboji Vítkovců v letech 1288–1290, ale i jako muž poskytující Václavu II. rady
jak vládnout a žít v souladu se zákony lidskými i zákonem božím. Za všechny příklady připomeňme Rudolfovu promluvu k Václavovi a Jitce před jejich odjezdem z Chebu roku 1289
viz Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 36.
13
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 155.
14
G r a e b n e r , Fritz: Böhmische Politik vom Tode Ottokars II. bis zum Aussterben der
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kusy, kladené Graebnerem k roku 1285 do období po chebských událostech. Jednak jde o list Konráda, syna Herborda z Fulštejna, jenž slibuje
odevzdat blíže nejmenovaný hrad Václavem ustanovenému zástupci, pokud
se samotný Václav zdrží u krále Rudolfa déle, než je slušné, jednak jde
o list jistého Al. de Locchan, který slibuje, že bude spravovat nejmenovaný
hrad a komornický úřad na Moravě, svěřený mu Václavem II., a na základě
panovníkova příkazu odevzdá hrad a složí úřad buď do jeho vlastních
rukou nebo rukou jím pověřené osoby; totéž slibuje za případné kastelány
na tomto hradě, kdyby snad byl zajat nebo zemřel; a následně, že hrad
a komornictví odevzdá královně matce, kdyby se snad Václav zdržel na
dvoře krále Rudolfa déle, než je slušné.15
Na tomto místě není třeba zpochybňovat Novákovu dataci obou listů,
kladoucí je někam do posledních měsíců roku 1284.16 O její prověření se
zasloužila následná erudovaná vědecká kritika. Stranou ponechejme i osoby
v listech vystupující, neboť i tomuto rozboru se věnovali povolanější.17 Pro
naši látku je podstatnější tvrzení Novákovo, v literatuře napříště v různých
obměnách nesčetněkrát opakované, že „z těchto listin je patrna obava, že
by se Rudolf při setkání s Václavem mohl zmocnit jeho osoby a ponechati si ho
u svého dvora“.18 Právě tato obava vedla tedy podle Nováka Záviše z Falkenštejna k tomu, aby se v čele honosného zbrojného doprovodu vydal
spolu s Václavem k Rudofovu dvoru. Budeme-li sledovat Novákovy vývody
dále, dozvíme se, že příčinou pro internaci mladého a dosud nekorunovaného krále při Rudolfově dvoře byla Závišova „politika velkého slohu. Jeho
snaha emancipovati české vnitřní záležitosti od vlivu Rudolfova a jeho plány,
revindikovati z bývalé říše Přemysla Otakara II. aspoň to, co zdálo se možné.“  19
Zde J. B. Novák kombinuje starší závěry Josefa Šusty, Oswalda Redlicha
a Alphonse Dopsche s kritickým rozborem jmenovaných formulářů, a klade
tak pevný základ představě Závišem již od roku 1284 cíleně budované
reivindikační politiky českého dvora ve věci zemí babenberského a sponheimského dědictví.20
Přemysliden. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 42, 1903,
s. 34.
15
List Konráda viz Das Urkundliche Formelbuch des königliches Notars Heinricus Italicus
aus der Zeit der Könige Ottokar II. und Wenzel II. von Böhmen. Hg. J. Voigt. Archiv für Kunde
österreichischer Geschichts-Quellen 29, 1863, s. 159, č. 169; RBM II, s. 982, č. 2261. List Al.
de Locchan viz Das Urkundliche Formelbuch, s. 158, č. 168; RBM II, s. 982–983, č. 2262.
16
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 153–154.
17
Naposledy J a n , Libor: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno
2000, s. 174–176. Zde i další literatura.
18
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 155.
19
Tamtéž, s. 156.
20
K tomu srov. D o p s c h , Alphons: Die Kärtner-Krainer Frage und territorialpolitik der
ersten Habsburger in Österreich. Archiv für österreichische Geschichte 87, 1899, s. 70–73; Š u s t a , J.: Záviš z Falkenštejna, s. 296; R e d l i c h , O.: Zur Geschichte der österreichischen
Frage, s. 150–151. Soudy literatury shrnul N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 155–156.
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Jmenovaným dvěma formulářům nelze upírat důležitou roli pro
následnou interpretaci dějin, z jejich obsahu lze však nedůvěru v jednání Rudolfa Habsburského vyčíst opravdu jen mezi řádky. Explicitně
oba formuláře dokládají spíše nedůvěru odjíždějícího panovníka v české
a moravské pány, kterým Václav svěřil královské hrady či důležité úřady.
Listy totiž nijak nečelí případné hrozbě zajetí Václava na dvoře římského
krále, jejich úkolem je zajištění královského majetku a práva pro případ déle
trvající nepřítomnosti panovníka v zemi. Jako takové dokládají formuláře
labilní situaci vládnoucí v Českém království bezprostředně po uzavření
smírných smluv z května 1284.21
Případnému nucenému setrvání Václava II. u Rudolfova dvora
nemohla ostatně zabránit ani Závišova přítomnost kdesi v táboře před
branami města, stojícího při Rudolfovi a navíc plného zbrojného lidu nejen
římského krále, ale i dalších již výše jmenovaných představitelů říše. Z této
pozice mohl Záviš ovlivnit opravdu jen velmi málo a Novákova odpověď na
motivy Závišovy cesty do Chebu se jeví býti neuspokojivou. Tyto nejasnosti
doprovází i nejistota ohledně složení Václavova doprovodu ke tchánovu
dvoru. Jak bylo řečeno výše, z pamětního zápisu víme, že Václav přijel
v honosném doprovodu ozbrojenců za přítomnosti dvou polských knížat.
Současně je možné usuzovat, že společně s Václavem se do Chebu vypravili
i oba připomínaní biskupové, tedy biskup pražský a olomoucký, s patřičným doprovodem. Vraťme se však k dvěma nejmenovaným Piastovcům
a jejich roli ve Václavově průvodu. V této souvislosti připomeňme dopis
adresovaný Václavovi II., zachovaný opět pouze ve formulářové sbírce
Jindřicha Vlacha.22 V něm „R. Bohemie rex“ nabízí Václavovi doprovod
dvou blíže neuvedených knížat s jejich ozbrojenou mocí na jeho cestě do
Norimberku a po čtrnácti dnech zase zpět do Čech, to vše pro Václavovo
bezpečí na cestě… Pro další práci s tímto pramenem musíme v prvé řadě
přistoupit na předpoklad, že v titulatuře vydavatele došlo k drobné chybě
a na místo „Bohemie rex“ náleží správné „Romanorum rex“. To je ostatně
potvrzeno i v jiných opisech formuláře, kde dopis nalezneme s titulaturou „Nos Rudolphus dei gratia Romanorum rex semper augustus“.23 V tomto
21
Pro popis situace v Čechách po příjezdu Václava II. do země v roce 1283 je dodnes
směrodatný výklad Josefa Šusty viz Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 337–346 s jehož
závěry se spokojuje i nejnovější literatura. K tomu srov. V a n í č e k , V.: Velké dějiny III,
s. 386–392. Spokojenost přitom není na místě a problematice souboje šlechtických skupin
o vliv na mladého panovníka je třeba věnovat ještě mnoho pozornosti. Základními zdroji
informací jsou dvě listiny uchované v českém korunním archivu, dokládající uzavření příměří
mezi dvěma skupinami českého panstva, viz Archivum coronae regni Bohemiae (= ACRB) I. Ed.
V. Hrubý. Pragae 1935, s. 41–44, č. 26 a 27; a řada formulářů. Jako přinejmenším problematická je často v Šustově stínu uváděná role římského krále Rudolfa I. při vlastním smírčím
jednání, doložená pouze jediným formulářovým kusem viz níže v textu. Nové zpracování
této problematiky však stojí mimo tematický rámec této studie.
22
Das Urkundliche Formelbuch, s. 166, č. 179.
23
Acta imperii inedita. Saeculi XIII. et XIV. Hg. E. Winkelmann. Innsbruck 1885,
s. 107, č. 132.
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zachování jmenuje formulář konkrétně i ona dvě knížata. Václav má být
do Norimberku doprovozen „per dilectos principes nostros ducem Bawarie
et ducem Cassovie“. I zde se tedy setkáváme s úskalím pramenné hodnoty
formulářových sbírek. J. B. Novák naznačil, že tento list je třeba dávat do
souvislosti s chebskými událostmi na konci ledna 1285.24 Je otázkou, zda
se Rudolf původně zamýšlel setkat s Václavem v Norimberku a následně
přesunul místo setkání do Chebu, kam jej přivedla událost slavnostního
svěcení minoritského kláštera, či zda místo, kam měl Václav cestovat, bylo
ve formuláři uvedeno nesprávně, stejně jako titul vydavatele. Podobně
nelze doslovně brát i identifikaci knížat, která se měla Václavovi postarat
o náležitý doprovod. Kdo mohl být v listě míněn jako dux Cassovie, je
ostatně dodnes záhadou. Shodou okolností se však Václav objevil před
Chebem v doprovodu dvou polských knížat. Z pramenů přitom nevíme
nic o tom, že by pražský dvůr s některými Piastovci o společné cestě na
území říše jednal. Z tohoto období nemáme vlastně žádný doklad oficiální
diplomatické aktivity mezi Českým královstvím a rozdrobeným piastovským
Polskem. Nebyla pak právě tato dvě polská knížata oním doprovodem,
který Václavovi zajistil pro cestu ke svému dvoru Rudolf I.? Pokud tomu
tak bylo, jaké tedy vlastně byly Závišovy možnosti v případě tolik spekulovaného Václavova zajetí?
O identifikaci piastovských knížat ve Václavově doprovodu se pokusil
Bronislaw Włodarski, podle kterého šlo o vratislavského vévodu Jindřicha IV., řečeného Probus, a bytomského vévodu Kazimíra.25 Włodarski
uvažuje o jejich účasti vzhledem k jejich vztahům k Mikuláši Opavskému
a předpokládá, že do Chebu mohli dorazit s ním.26 To však neodpovídá
výpovědi našeho hlavního pramene, který jasně mluví o tom, že dvě polská
knížata přijela do Chebu společně s Václavem. Přímý doklad přítomnosti
Jindřicha a Kazimíra v Chebu nenalézáme, navíc Jindřich vydává již 29.
ledna listinu ve Vratislavi, jeho návrat by v tomto případě musel být velice
rychlý. Vedle toho je třeba připomenout, že ani vztah Jindřicha IV. Vratislavského k Závišovi nebyl antagonistický. I zde však pracujeme s nejistým
materiálem z formulářových sbírek.27
Vraťme se zpět k otázce, proč Záviš do Chebu vlastně jel. Možná
proto, že věřil, že se Kunhutě a Václavovi podaří u Rudolfa I. Habsburského náležitě ospravedlnit svazek Vítkovce s královnou vdovou. Tento
záměr se však nezdařil a Záviš, vyčkávající na Rudolfovu reakci před měs24
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 154.
25
W ł o d a r s k i , Bronisław: Polska i Czechy w 2. pol. 13. i pocz. 14. w. (1250–1306).
Archiwum Tow. Nauk. sv. VII. Lwów 1931, 102.
26
K tomu srov. M a l e c z y ń s k i , Karol: Polska, Austria, Czechy i Brandenburgia
w latach 1278–1290. In: Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi
Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Warszawa 1962, s. 196–198; W i h o d a , Martin:
Mikuláš I. Opavský mezi Přemyslovci a Habsburky. ČČH 99, 2001, s. 209– 228.
27
W ł o d a r s k i , B.: Polska i Czechy, s. 106–110.
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tem, do Chebu raději nevstoupil. Jakkoli tato odpověď není provokativní
a nepředznamenává pozdější konflikty mezi českým dvorem a Albrechtem
Habsburským, jakkoli v ní nenalezneme možné předznamenání sporu
o Korutany, o němž budeme dále hovořit, je to odpověď adekvátní míře
našeho poznání, k němuž lze na základě pramenů dospět. Jsoucna netřeba
zmnožovat. S jistotou nelze tvrdit ani to, že Závišova účast v doprovodu
Václava II. a jeho matky hrála rozhodující roli pro následné jednání Rudolfa
I., jenž si ponechal svou dceru při dvoře, místo aby ji vyslal s manželem do
Čech. Zbraslavský kronikář uvádí: „Tandem nupciarum solempniis decenter
peractis Romanorum rex, nescio quid sinistri de nostris suspicatus, suam deduxit
secum filiam et Wenceslaus rex cum matre sua reversus est in Bohemiam.“ 28
Jakkoli je tato věta řazena v odstavci společně s popisem Závišova
setrvání před městem, není důvod k domněnce, že Rudolf očekával nepřízeň
právě a pouze od něj. Kronikář zde jako na mnohých jiných místech uvádí
nekonkrétní „de nostris“, tedy „od našich“, a my jen můžeme domýšlet,
že tímto zájmenem myslí soudobou českou šlechtu, jejíž představitelé či
jejich pokračovatelé tvořili v době vzniku kroniky vrstvu spolurozhodující
o věcech v království. Tyto složky společnosti bylo mnohdy v kronikách
třeba označovat povšechnými zájmeny od nejstarších dob. Již Kosmas
se podobně jako Regino z Prümu vyslovovali o nemožnosti psát pravdu
o současnících.29 Záviš byl v době sepisování Zbraslavské kroniky již mrtev,
stejně jako jeho nejbližší příbuzní. Strach, svazující ruce a podvazující
myšlenky cisterciáckých mnichů prvních decennií 14. století, nebyl spojen
se Závišovou postavou. Její osud se již ostatně stával obecným vlastnictvím lidových vypravěčů.30 Řada míst Zbraslavské kroniky jasně odhaluje
hluboký despekt k postavě Vítkovce, a kronikáři se tak přímo podílejí na
zrození Závišova démona. Není proto důvod myslet si, že by Závišův podíl
na rozhodnutí Rudolfa I. nevyslat Jitku do Čech, byl v kronice zahalován
do povšechných pojmů.31
28
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 6.
29
Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Ed. B. Bretholz. MGH. Scriptores N. S. II. Berlin
1923, s. 159.
30
Jak píše sám Ota, nezaznamenal by líčení o osudech Záviše z Falkenštejna a o úkladech,
které chystal králi Václavovi „…si hec eadem lippis et tonsoribus iam cognita voce murmurantis
populi non audirem“. Viz Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 27.
31
Obraz démonického Záviše z Falkenštejna, jenž je dodnes součástí obecného historického povědomí, pochází právě ze Zbraslavské kroniky. Zde je Záviš zejména v 18., 21., 24.
a 25. kapitole charakterizován jako všemocný vladař nad Václavem a královským dvorem,
který ponoukal mladého krále více k dětským hrám, než samotnému vládnutí, jež si osoboval
sám. Ctižádostivý Záviš pronásledující ve své smělosti české pány, okouzlující svou falešnou
osobností ctnostnou Kunhutu i samotného Václava, to je postava temná, jejíž činnost dává
příčinu k domácí válce v Čechách. Ve své proradnosti začal Záviš usilovat i o život mladého
krále, což se mu následně podle zbraslavského kronikáře stalo osudným. Ota Durynský si
dává velikou práci, aby falešné přátelství Závišovo odsoudil, je to jedno z míst, kdy se vypravil
na půdu obecných morálních úvah, které snad on sám, snad jeho pokračovatel Petr Žitavský,
rozvedl do hexametrických veršů jimiž je Zbraslavská kronika protkána. Viz Petra Žitavského
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Pakliže se nespokojíme s vysvětlením Oswalda Redlicha, podle nichž
Jitka zůstává u otce pro nízký věk obou, a zde musíme přiznat, že tento
argument je na pováženou vzhledem ke čtrnácti letům obou manželů,
musíme se prostě spokojit s tím, že římský král českému prostředí prostě
nedůvěřoval.32 Postavení Záviše u dvora, kde se nacházel, aniž by držel
nějaký úřad či hodnost, zřejmě jako Václavův otčím a potažmo i rádce,
zavdávalo jistě Rudolfovi řadu příčin k nedůvěře ve stabilitu poměrů
v Čechách a na Moravě. V tuto stabilitu ostatně nevěřil ani samotný Václav
a jeho dvůr, jak bylo již ukázáno na dvou formulářích z roku 1284. Rudolf
nedůvěřuje českému prostředí jako celku – to jsou oni „naši“ Oty Durynského – o jeho důvěře, či nedůvěře v osobnost samotného Záviše nevíme
z pramenů nic, jakkoli je zřejmé, že jednou z hlavních příčin varu mezi
českými a moravskými elitami byl způsob, jakým se v roce 1284 dostává
do čela správy země řada šlechticů s úzkými, mnohdy příbuzenskými,
vztahy k Závišovi.33
Následný spor mezi převážně vítkovskou kotérií a skupinou pánů
kolem Purkarta z Janovic a biskupa Tobiáše z Bechyně byl již mnohokrát
v literatuře popsán a nestojí v tuto chvíli v centru naší pozornosti. Důležité
je, že byl ukončen v květnu roku 1284 již výše uvedeným ujednáním mezi
oběma skupinami. Takto uzavřené smlouvy měly podle dohody platit po
následující čtyři léta. Spor a jeho řešení tedy chebským událostem předcházelo. Ke smíru měla podle zažitého paradigmatu přispět i politika Rudolfa I.
Habsburského, který ačkoli se zdržoval v této době v Porýní, vyslal posly
za účelem zprostředkování smírčího jednání mezi českou šlechtou.34 Dokladem akce římského krále je listina Václava II., již můžeme datovat k dubnu
1284. Dochovala se však bohužel pouze jako formulářový kus, což vyvolává
Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 28. Pro vlastní hodnocení postavy Záviše bude třeba provést
řadu korektur v jeho dosavadním portrétu na základě dalších narativních pramenů – zejména
štýrské rýmované kroniky a Fürstenfeldské kroniky (edice: Ottokars österreichische Reimchronik.
Hg. J. Seemüller. MGH Deutsche Chroniken V/1–2. Hannover 1890–1893; Chronica de gestis
Principum. Hg. G. Leidinger. MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum.
Chronicae Bavaricae saeculi XIV. Hannoverae – Lipsae 1913, s. 36 nn). Cestu naznačil
již V y s t y d , Miloš: Die steierische Reimchronik und die Königsaaler Chronik. MIÖG 34,
1913, s. 218–295, 596–635. Právě Vystyd mimo jiné ukázal na zcela odlišný obraz Václava
II. v pojetí Ottokara Štýrského a zbraslavských cisterciáků. Ottokar charakterizuje Václava
jako zchytralého, úskočného a lstivého panovníka, který do jisté míry využije schopností
zkušeného Vítkovce pro pacifikaci země, zároveň však podporuje averzi ostatních českých
pánů vůči Závišovi. Ta vyústí v jeho zajetí a smrt. Skutečným vítězem se stává lstivý panovník.
K tomu srov. V y s t y d , M.: Die steierische Reimchronik, s. 609. Vedle toho v kronice
fürstenfeldského mnicha sehrává zápornou roli zejména královna Kunhuta, která ukládá
o Václavův život, viz Chronica de gestis Principum, s. 36–37. Viz též níže v textu.
32
R e d l i c h , O.: Rudolf von Habsburg, s. 714.
33
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 341–343.
34
Tento názor převládal již od dob Františka Palackého. Viz P a l a c k ý , František:
Dějiny národu českého, s. 243 a prostřednictvím Josefa Šusty se stal nedílnou součástí historického diskurzu. Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 344.
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řadu otázek ohledně Rudolfovy angažovanosti v řečených sporech.35 To,
že Rudolf v uzavření smíru nějakým způsobem figuroval, může naznačovat
i další formulář, podle kterého se Václav zavazuje Purkartovi z Janovic,
Albertovi ze Žeberka a jejich druhům, že je nebude stíhat nemilostí, a kdyby
tento závazek nebyl králem dodržen, měl se podrobit „correccioni d. et patris
nostri d. R., Rom. regis“. Odvahu, již nalezl Josef Šusta, když začlenil tento
formulář do své koncepce výkladu českých dějin na počátku vlády Václava
II., nezbývá než obdivovat. Samotná listina zachovaná ve formulářové sbírce Jindřicha Vlacha nám mnoho jistoty neposkytuje. Jistým není ostatně
ani její vydavatel, neboť v některých dochovaných rukopisech je na místě
vydavatele uvedeno pouze: „O. dei gracia etc.“, podle čehož Voigt přiřkl ve
své edici listinu Přemyslu Otakarovi II., či „Wenceslaus rex Boh. etc.“, jako
je tomu ve formulářové sbírce Zdeňka z Třebíče. Případně zůstává místo
pro vydavatele prázdné, jako v pražském kapitulním opise.36 Navíc její
adresáti Purkart z Janovic a Albert ze Žeberka jsou zachyceni pouze ve
sbírce Zdeňka z Třebíče.37 Z výše uvedeného je zřejmé, že při nakládání
s tímto dokumentem je třeba nejvyšší opatrnosti, neboť zcela evidentně
obíhal v podobě rétorického cvičení či formuláře různé kanceláře nejen
na území Českého království. Pokud bychom mu však přiznali historickou
platnost, museli bychom jej přijmout i s Václavovou titulaturou. To by
znamenalo zařadit jej až za chebské události roku 1285, neboť Václav se
jako „rex Bohemie“ tituluje až toho roku po svém návratu do Čech.38 K tomu
však později. Ukazuje se tedy, že listina, jakkoli se vrací k událostem roku
1284, nedokládá vstup Rudolfa I. do českých záležitostí toho roku, a pokud
opravdu nějaká taková listina opustila kancelář českého krále, pak potvrzuje
zpětně dohody mezi Václavem a skupinou českých pánů. Roli prostředníka,
kterou měl ve sporu sehrát Rudolf I. však nedokládá. Nevíme tedy, zda si
svůj obrázek o labilitě v Čechách mohl Rudolf jako zprostředkovatel míru
utvářet již na jaře roku 1284.
Zároveň jsme však prostřednictvím jiných formulářových sbírek svědky toho, jak se Rudolf v dopise adresovaném Václavovi snaží do českých
poměrů vstupovat na podzim roku 1284. V tomto listě, nalezeném a editovaném Oswaldem Redlichem, ohlašuje Rudolf, že brzy po Třech králích
vydá Václavovi svou dceru s náležitou výbavou, zároveň jej však žádá, aby
nečinil újmy nejmenovanému pánovi a neobracel proti němu svůj hněv
proto, že dosud nevydal jemu kdysi svěřený hrad. Podle Rudolfa tak měl
tento pán učinit na jeho radu a pro dobro Václavovo.39 I z tohoto dopisu
bývá dovozován Rudolfův příklon na stranu šlechticů vystupující proti Vít35
36
37
38
39

Viz RBM II, s. 565–566, č. 1311; Das urkundliche Formelbuch, s. 80, č. 67.
Das urkundliche Formelbuch, s. 43, č. 32; RBM II, s. 980, č. 2256.
Národní knihovna Praha, Sbírka rukopisů, sg. I E 48, f. 27v, č. 71.
Poprvé 8. května roku 1285, viz RBM II, s. 580, č. 1345.
R e d l i c h , O.: Rudolf von Habsburg, s. 762.
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kovcům a mnohdy jmenovitě proti Falkenštejnovi.40 Pokud bychom tomuto
dopisu přiznali pravost, dokládal by Rudolfovo obeznámení s nestabilní
situací, která vládla v Čechách v roce 1284 i po květnovém smíru.
Krom nestabilní situace v Čechách mohlo být Rudolfovo rozhodování
v Chebu na sklonku ledna 1285 ovlivněno ještě dalším faktorem: nejistotou
v dlouhý život svého zetě. To vysvítá z dalšího formulářového kusu, dopisu,
v němž se pražský biskup Tobiáš z Bechyně zavazuje pro případ bezdětné
smrti Václava II. odvést Jitku zpět králi Rudolfovi, nebo některému z jejích
bratrů, či norimberskému purkrabímu Fridrichovi a dále bránit její vdovský úděl.41 Připomínka možné smrti Václava II. dává řadě autorů prostor
pro dobrodružné konstrukce rozsáhlých spiknutí. Ty se opírají zejména
o svědectví fürstenfeldské kroniky, podle níž ponoukala Václavova matka
Kunhuta nejprve svého chotě Přemysla Otakara do opětovné války s Rudolfem Habsburským doufajíc, že její manžel v boji zemře a ona se bude moci
plně poddati magií vyvolané lásce, kterou zahořela k panu Závišovi. Ani
po smrti nepohodlného chotě nebyla však Kunhuta se situací v království
spokojena: „…sic regina de morte regis non contenta tractat de parricidio, filio
proprio non parcens. Heredem simul et lucernam regni, ut iam nemo sit, quem
timeat, cogitat extinguere, vel etiam interimere. Et ecce, rex iunior subito incipit
infirmari, et divulgatur hec infirmatis in populo. Dolent omnes, familia curie
perturbatur, grassus murmur fit in civitate de regina, quasi nervum mortiferum
intexuerit, quo possit filium proprium irretire. Vocantur confestim medici, assunt et morbum regis inextricabilem curiosius perscrutantur. Nos vero scolares
quodammodo pueriles, qui solent se ingerere familiarius et audencius casibus
quibuscunque, cucurrimus et montem conscendimus. Intrantes aulam regiam
vidimus ibidem regem suspensum per pedes et pedicas deorsum et resupinum
submisso capite, ut sic suffragantibus medicis ab intimis visceribus efflueret, quod
imbiberat vel gustaverat, toxicatum.“  42 O život Václava II. ve fürstenfeldské
kronice neusiluje jeho otčím Záviš, jak je tomu v díle zbraslavských mnichů, ale sama králova matka, snažící se jej zabít pomocí jedu. Podobně lze
vykládat i pasáže štýrské veršované kroniky. I zde je to Kunhuta, která se
obává případného dopadu Václavovy královské korunovace.43 Tyto prameny
posouvají úklady proti následníku trůnu do období, kdy ještě Kunhuta
žila. To je v přímém rozporu s výpovědí Zbraslavské kroniky, podle které
usiluje Záviš o život krále až po její smrti.44
Přes vše výše uvedené je při podobných úvahách třeba zohlednit
především samotný Václavův zdravotní stav. I když je třeba vnímat Šustovy
40
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 345–346.
41
RBM II, s. 983, č. 2263; Das urkundliche Formelbuch, s. 36, č. 20; RI VI, s. 411,
č. 1877a.
42
Chronica de gestis Principum, s. 36–37.
43
Ottokars österreichische Reimchronik, s. 243–244, 1834–1861.
44
Celou situaci zevrubně rozebral již M. Vystyd. Srov. V y s t y d , M.: Die steierische
Reimchronik, s. 289–291.
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charakteristiky, podle nichž byl Václav „neduživým mladíkem nervosního
těla“, zejména jako doklad Šustovy literární velikosti, je třeba uznat, že
nebyl ideální, což dokládá i jeho brzká smrt v třiceti čtyřech letech. O vývoji
zdravotního stavu českého panovníka v letech 1284–85 nemáme bohužel
žádné zprávy. Avšak i toto prosté vysvětlení je třeba začlenit mezi naše
úvahy, v nichž hledáme příčiny setrvání Jitky v říši.
Míra pozornosti, věnovaná autory motivačním horizontům Záviše
a Rudolfa I. v Chebu 1285, se zdá být neadekvátní možnostem, které nám
při jejich poznávání prameny nabízejí. Hledáme-li osobnosti, které mohly
svou radou či informací nějakým způsobem ovlivnit Rudolfovo rozhodování v Chebu roku 1285, nemůžeme je hledat před branami města, ale ve
městě samotném. Jinými slovy: naši pozornost si daleko více nežli Záviš
z Falkenštejna, kterého před chebské hradby přivádí ostatně pouze zbraslavský kronikář, zaslouží osobnost Mikuláše Opavského, jenž se podle výše
citovaného zápisu přímo účastnil slavnostního vysvěcení baziliky, a dále
pak pražský biskup Tobiáš z Bechyně a olomoucký biskup Dětřich, kteří
se podle téhož pramene přidávají ke společnosti později.
Literatura se doposud nadchla zejména pro pozlacený oděv, v němž
se měl Mikuláš Opavský účastnit vysvěcení nového minoritského chrámu.45
Právě z honosnosti Mikulášova obleku vznikají úvahy o jeho výlučném
postavení mezi hosty. Zapomíná se přitom na fakt, že užívání slavnostních a mnohdy zlatem zdobených rób k podobným událostem patřilo.
Vzpomeňme kupříkladu korunovaci Václava II. v Hnězdně roku 1300,
kde si mladíci čerstvě opásáni rytířským pásem „armis pro vestibus aureis
utebantur“. Zbroj užívaná při této slavnostní akci byla přitom Petrem Žitavským pokládána za něco neobvyklého.46 Z minoritského zápisu ostatně
nevyplývá, že slavnostního oděvu užil pouze Mikuláš, ten stojí pouze na
prvním místě jmenovaných účastníků mše a předání lén braniborskému
markrabímu.47 Ti všichni byli jistě patřičně podle svých možností slavnostně
oděni. V Mikulášově zlatistém oděvu není třeba vidět žádné tajné plány
zákulisní politiky.
To samo o sobě nevypovídá nic o tom, že by Mikuláš nesehrával
v politice Rudolfa I. žádnou roli – naopak. Pokud někdo mohl podat
římskému králi autentickou zprávu o stavu v Čechách a na Moravě, byl to
právě Mikuláš, který podle všeho setrval u Rudolfova dvora i po odjezdu
45
Nejnověji W i h o d a , M.: Mikuláš Opavský, s. 223.
46
Viz Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 82. K okolnostem hnězdenské
korunovace Václava II. srov. A n t o n í n , Robert: Hnězdenská korunovace krále Václava
II. ČMM 123, 2004, s. 337–365.
47
RBM II, s. 577–578, č. 1337. Zde se praví: „Ad missam etiam praelibatam praesens etiam
astitit in uestitu deaurato d. Nicolaus, dux Opauiensis, item nobilis comes Hirpergensis, annosus
burgrauius Nurembergensis, generosi comite Thuringie, item plures comites superioris Alemanie,
Reni et Danubii et praefecti et barones terre Misenensis plurimi, et Bauwarie, Sueuie siue Austrie,
viri potentes huius et famosi.“
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Václava a přesunul se s ním do Norimberku, kde pojal za ženu Rudolfovu
příbuznou.48 Jaké mohly být informace, které Rudolfovi poskytl nevlastní bratr českého krále nedlouho poté, kdy mezi Václavem a Mikulášem
došlo k uzavření příměří ve sporu o Opavsko?49 Není přitom důležité, zda
kroky proti suverenitě vlády Mikuláše na Opavsku podněcoval na dvoře
Václava II. Záviš či jiní konzervativně smýšlející představitelé české šlechty.
Podstatnější je, že Rudolfa o situaci v Čechách ještě před příjezdem Václava
do Chebu mohl informovat právě Mikuláš. Víme přitom, že v této době
se objevuje formulář, podle kterého má o osudu Opavska po sjednaném
čtyřletém příměří rozhodnout Rudolf I.50 Jak ukázal Libor Jan, lze tomuto
formuláři přiznat určitou míru sdělnosti, pak však Mikulášovo působení
u dvora římského krále nabývá konkrétnějších obrysů.51 Levoboček Přemysla Otakara II., ať již oděný zlatem či zbrojí, činí při Rudolfově dvoře
kroky k potvrzení svých práv na Opavsko. Možná právě tato realita se ve
formuláři odráží.
V růžových barvách nevylíčil římskému králi situaci v Čechách zajisté
ani Tobiáš z Bechyně, stojící v době střetu dvou skupin českého panstva
v roce 1284 na straně, kterou lze označit za stranu poraženou.52 O postavení
olomouckého biskupa Dětřicha ve sporech české šlechty mnoho nevíme.
Jistá není ostatně ani jeho příslušnost k rodu Vítkovců, jakkoli ji spíše
předpokládá, než dokládá i nejnovější literatura.53 Bez ohledu na postoj
olomouckého biskupa měl Rudolf I. Habsburský dostatek podnětů k nedůvěře v české prostředí. Jitka se tedy v roce 1285 do Čech nevypravila.
S chebskými událostmi roku 1285 je vedle zmíněných problémů
spojena ještě jedna, pro zahraniční politiku českého krále daleko podstatnější, otázka: Přijal zde Václav II. od Rudolfa I. opravdu své země v léno?
Josef Šusta v prvním svazku druhého dílu Českých dějin, jenž představuje
nejucelenější Šustův pohled na politické dějiny Českého království po smrti
Přemysla Otakara II. o chebských událostech v roce 1285, mimo jiné píše:
„Slavnostní soulož Václava s Gutou provedena byla v noci z 25. na 26. ledna,
zároveň přijal Václav od tchána své země české slavnostně v léno.“ 54 Dlužno
však přiznat, že jde o Šustovu hypotézu, založenou zřejmě na starším
48
Acta Imperii selecta I. Ed. J. F. Böhmer. Innsbruck 1870, s. 793–794, č. 1102; RI VI,
s. 412, č. 1882. K identifikaci habsburské nevěsty Mikuláše Opavského srov. W i h o d a ,
M.: Mikuláš Opavský, s. 223.
49
Celý spor náležitě popisuje J a n , L.: Vznik, s. 98–100; W i h o d a , M.: Mikuláš
Opavský, s. 221–223.
50
Das Urkundliche Formelbuch, č. 64.
51
J a n , L.: Vznik, s. 99.
52
ACRB I, s. 42, 43, č. 26 a 27.
53
Jakkoli V. Vaníček správně postřehl, že olomoucký biskup Dětřich nezasahuje do
politiky na straně svého údajného vítkovského příbuzenstva, a položil otázku věrohodnosti
dosavadního pohledu na Dětřichovu rodovou příslušnost, následně jej v genealogických
přílohách k Vítkovcům počítá, srov. V a n í č e k , V.: Velké dějiny III, s. 380 a 655.
54
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 349.

37

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

tvrzení Fritze Graebnera, neboť neexistuje jediný pramen, který by přijetí
Čech v léno Václavem v roce 1285 bezpečně doložil.55 Otázkou zůstává,
proč se o takto slavnostní události nezmínil minoritský autor pamětního
zápisu, v němž, jak bylo řečeno výše, podal vcelku obšírný popis Václavova
příjezdu. Proč není v jeho textu učiněna alespoň zmínka, v níž by odkazoval na Václavovo přijetí léna v souvislosti s patřičně popsaným obléněním
Oty VI. braniborskou markou?
Šusta (a s ním další autoři) opírá své tvrzení o jedinou, jakkoli nezanedbatelnou skutečnost – Václav přestává od chebského setkání 1285
v listinách používat titul „dominus et heres regni Boemie“ (někdy i „… et
marchio Moravie“  ) a dále se píše prostě jako „rex Boemie“, případně „rex
Boemie et marchio Moravie“.56 Za tuto Šustovu hypotézu se nekriticky
postavila řada českých historiků a zjednodušení jeho úvah vedlo nakonec
k výroku, podle nějž: „korunovace tedy nebyla nezbytně nutná k plnému
královskému titulu.“  57 To se však nijak neshoduje se středověkým viděním
světa a role krále v něm. Je to mimochodem právě Šusta, který na tomtéž
místě připomíná, že Václavův otec Přemysl Otakar II. neužíval královský
titul až do své korunovace v roce 1261.58
Podobné hypotézy o formě Václavova nazírání na podstatu své
svrchované moci mají jednu velikou trhlinu, kterou odhalíme, začneme-li
zkoumat panovnické pečeti posledních Přemyslovců. Mezi nimi zaujímá
zcela jedinečné místo právě pečeť, již Václav II. používal od roku 1283
(poprvé 21. listopadu) do své české královské korunovace v červnu 1297.
Na jejím aversu je Václav zobrazen jako prostovlasý panovník bez vladařských insignií (koruny, žezla a jablka), pouze s obnaženým vztyčeným
mečem v pravici.59 Zmíněná změna v titulu, se na ikonografii Václavových
majestátních pečetí nijak neprojevila, podobně nezasáhla ani do opisu
pečetí, na kterých Václav i po lednu 1285 zůstává: + Wenceslavs . secvndvs.
dei . gracia . Otakari . regis. quondam . filius: dominus et er-es . regni .
boemie. Ve Václavových listinách tedy nacházíme od roku 1285 disproporci
mezi intitulací a pečetí. Zkoumání jeho panovnického titulu, jehož změna
po chebském setkání v roce 1285 se stala nejzávažnějším z důkazů, podle
nichž Václav přijal na tomto setkání své země v léno, může tedy Šustovu
hypotézu jedním dechem podepřít i zpochybnit.60
55
Ke Graebnerovým vývodům srov. G r a e b n e r , F.: Böhmische Politik, s. 585.
56
Poprvé je užití tohoto titulu doloženo v listině z 8. května 1285, viz RBM II, s. 580,
č. 1345.
57
Tak alespoň míní V a n í č e k , V.: Velké dějiny III, s. 394.
58
Poprvé je užil v den korunovace 25. prosince 1261 viz Codex diplomaticus er epistolaris
regni Bohemiae (= CDB). V/1. Edd. J. Šebánek – S. Dušková. Pragae 1974, s. 451–452, č. 303,
304.
59
H o m o l k a , Jaromír: K ikonografii pečetí posledních Přemyslovců. In: Umění doby
posledních Přemyslovců. Ed. J. Kuthan. Praha 1982, s. 175.
60
Připomeňme i to, že Václav je jako král vnímán nejen Rudolfem I. ale i českou šlechtou již před rokem 1285. Vezmeme-li si na pomoc i několik formulářů, podle kterých byla
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Šustův výklad je problematický i z pohledu vzájemného poměru
mezi právy a povinnostmi českého panovníka k říši. Myšlenka, podle které je udělování české královské hodnosti lenním právem krále římského,
nemohla nalézt v Čechách konce 13. století mnoho podpůrců.61 Co však
jiného vyplývá z tvrzení, že v důsledku přijetí Čech v léno začal Václav
užívat královského titulu? Bylo by ovšem krátkozraké podezírat Josefa Šustu
z toho, že všechny tyto aspekty přehlédl. Jeho cesta k tvrzení, že Václav
přijal v Chebu od Rudolfa Čechy v léno, byla, jak sám autor v poznámce
naznačuje, jiná. Vedla od analistického zápisu ve vídeňských letopisech,
podle nichž byl Václav v roce 1285 v Chebu Rudolfem korunován.62 Na
tuto zprávu lze bezesporu nahlížet pouze jako na omyl dobového kronikáře,
zároveň však nutí k zamyšlení, zda její autor nezaměnil korunovační akt
s aktem lenního holdu. Odtud byla pozornost autorů v čele s Šustou poutána ke Zbraslavské kronice, podle které udělil Rudolf Václavovi v Chebu
země v léno, ale bohužel až v roce 1290.63 Již ze samotného následného
textu kroniky je zřejmé, že i zbraslavský kronikář udělal v dataci chybu,
neboť k ní následně popisovanému Václavovu pobytu v Chebu došlo
již v roce 1289. Stejně tak, jako se Zbraslavská kronika mýlí ve vročení
události, může se mýlit i v popisovaných událostech samotných, a lenní
hold Václava Rudolfovi je tedy nutno přesunout k roku 1285, což ostatně
dokládá i změna Václavova titulu – asi takto lze v parafrázi shrnout Šustovy
úvahy nad celým problémem.64

po roce 1285 připravována Václavova královská korunovace, můžeme dát změnu Václavova
titulu do souvislosti právě s ní. Pro změnu titulu se Václav a jeho rádci mohli rozhodnout
i v reakci na neúspěšné pokusy přimět Rudolfa, aby vyslal Jitku do Čech. Titul pak zvyšuje
Václavovu prestiž, zároveň si však jsou on i jeho okolí vědomi faktu, že nebyl dosud korunován a pomazán, proto se pečeť nemění.
61
O složitosti vzájemného poměru mezi českým a říšským králem a jejich vzájemnými
povinnostmi vypovídá celá řada příkladů. Za všechny uveďme alespoň známou anekdotu
z norimberského říšského sjezdu v roce 1298, podle níž byl Václav II. požádán Albrechtem I.
Habsburským, aby vykonával svou arcičíšnickou službu s korunou na hlavě. Václav mu vyhověl, zároveň si však dal potvrdit, že napříště ani on, ani jeho dědicové nejsou k takové formě
vykonávání úřadu zavázáni. Albrecht navíc v listině říká, že korunu měl Václav na hlavě při
vykonávání úřadu nikoli podle práva, ale na Albrechtovo přání. Viz ACRB I, s. 101–102, č. 66;
Constitutiones et acta publica imperatorum et regum IV/1. Ed. J. Schwalm. MGH. Legum sectio
IV. Hannoverae et Lipsiae 1906, s. 31–32, č. 35. Události norimberského sněmu poodhaluje
zejména Kolmarská kronika viz Chronicon Colomariense. MGH SS 18, s. 267.
62
„Eodem anno [1285] dominus R. Romanorum rex in Egra sollempniter celebravit nupcias
filie sue quam tradidit filio domini Ottakari pie recordationis quondam regis Boemie, quem eciam
ibidem in regem Boemie coronavit.“ Viz Continuatio Vindobonensis, s. 713.
63
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 35–36. Podobně jako Zbraslavská
kronika připomíná Václavovo oblénění Českým královstvím k roku 1290 i František Pražský
a Beneš Krabice z Weitmile. Viz Chronicon Francisci Pragensis. FRB N. S. I. Ed. J. Zachová.
Pragae 1997, s. 20; Kronika Beneše z Weitmile. FRB IV, s. 462. Zmateně o přijetí léna mluví
i Přibík Pulkava z Radenína viz Kronika Pulkavova. FRB V. Edd. J. Emler – J. Gebauer. Pragae
1893, s. 173.
64
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 349, pozn. 1.
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Vraťme se na okamžik k roku 1289 a pokusme se odpovědět na otázku,
co se v Chebu v březnu toho roku vlastně stalo? Na základě zachovaných
listin víme, že zde Rudolf I. Habsburský 4. března potvrdil Václavovi
a jeho nástupcům právo účasti na volbě říšského krále, které odepřel jeho
otci Přemyslu Otakaru II., zároveň byla českému králi přiznána i hodnost
říšského číšníka.65 Následně pak 13. března římský král potvrzuje dohodu
mezi Václavem II. a Fridrichem Drážďanským (synem Jindřicha Jasného)
z 6. února toho roku, podle níž se Fridrich vzdal na úkor Václava svých
držav v Míšeňsku za postoupení komplexu majetků v oblasti severní části
Českomoravské vysočiny.66
Ponechme stranou řešení otázek pronikání české moci na území
Míšeňska, jež je samo o sobě jednou z kapitol české zahraniční politiky
přelomu 13. a 14. století. Povšimněme si však, že Rudolf nakládá s Fridrichem nabízenými majetky jako s říšskými lény a jako takové je postupuje
i Václavovi II. Český panovník tedy v Chebu v roce 1289 obléněn byl, když
přijal jako léno drážďanskou oblast s několika pevnými místy, a dost možná,
že hold zahrnoval i české země. Omyl zbraslavského kronikáře nemusí být
spatřován v chybné dataci událostí, ale v mylném popisu události samotné.
Ostatně i opětné oficiální přiznání hodnosti volitele a arcičíšníka českému
králi zavdávalo příčinu k slavnostnímu aktu. I z tohoto pohledu je Šustova
interpretace jen jedním z možných řešení.
Zodpovědně lze říci pouze to, že ve věci přijetí Čech a Moravy v léno
Václavem II. nemáme žádnou jistotu. Neustálé přepisování Šustova textu
nám situaci zajisté zjednoduší, nutno se však zamyslet nad tím, zda je tato
cesta správná. Za současného stavu pramenů a bádání si musíme přiznat
65
ACRB I, s. 58–59, č. 34; Constitutiones III, s. 408, č. 415.
66
Jádro majetků tvořilo někdejší panství Záviše z Falkenštejna, které Vítkovec získal
od Václava II. listinou z 23. října 1285 dědičně společně se svým synem Ješkem („domino
Zauissio et Jesconi, eius filio, et eiusdem Jesconis heredibus“) po smrti své choti a Ješkovy matky
královny Kunhuty. Jednalo se o královské město Poličku, hrad Lanšperk, město Lanškroun
a všechna další města a vsi („omnes civitates et villas“), jež k nim příslušejí, jak je dříve drželi
Oldřich z Drnholce a jeho strýc Heřman de Ostch, viz RBM II, s. 586, č. 1358. K tomu srov.
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 354; J a n , Libor: Proces se Závišem a proměny královské
vlády v letech 1289–1290. ČČH 103, 2005, s. 12–13. Ve smlouvě uzavřené v Praze 9. února
1289 postupuje Fridrich Míšeňský českému králi svá práva k Míšeňsku, Osterlandu a Dolní
Lužici, výslovně pak hrad Scharfenberg, město a hrad Drážďany, hrad a město Pirnu, hrady
Donín, Tarandt s lesem, Borsenstein, městečko Diepoldeswald, hrady Frauenstein, Löwenstein,
hrad a město Saidau, město Grossenhain se statky v okrsku jeho rychty, hrady Saten, Tiefenau,
ves Surnewitz, hrady Radeberg, Liebental, Wilin, městečko Radeburg, tvrz Lausenitz, hrady
Nussin, Lichtenwalde, Sachsenberg a všechny statky, jež držel jeho otec Jindřich Jasný od
kláštera hersfeldského a jež on sám drží jako léno, a za to dostává od krále Václava II. lenním
právem Svojanov, Poličku, Lanškroun, Lanšperk, Ort, Vysoké Mýto, Šebín, Skuteč, Hoštejn,
Zábřeh a Svitavy, statky, z nichž měl roční příjem dosahovat čtyř a půl tisíce hřiven stříbra.
Fridrich také získal opravu kláštera v Litomyšli. K odhadu výnosu řečených statků a jejich
předání bylo určeno pět osob: za Václava pražský purkrabí Zdeslav ze Šternberka a Hynek
z Dubé, za Fridricha Otto purkrabí z Donína a Otto z Ilburka, za obě strany jako vrchní
rozhodčí johanitský převor pro Čechy, Polsko a Moravu Hermann z Hohenlohe. Viz ACRB
I, s. 52–58, č. 33. Rudolfovo potvrzení dohody z 13. března viz ACRB I, s. 59–60, č. 35.
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jediné: nevíme, kdy a zda Václav II. přijal Čechy a Moravu od římského
krále jako léno.67
Václav se po návratu z Chebu začal titulovat jako český král. Příčiny této změny můžeme pouze domýšlet. Vedle hypotetického přijetí
země v léno tak, jak nabízí Šusta, lze vystavět celou řadu dalších hypotéz
založených na nejistých pramenech z formulářových sbírek. Můžeme se
opravdu jen domýšlet, že Václav a jeho rádcové reagovali změnou titulu
na Rudolfovo rozhodnutí nevyslat Jitku do Čech. Z tohoto pohledu měl
snad nový Václavův titul zvýšit váhu dospívajícího Přemyslovce v očích
české i evropské nobility. Paradoxně lze přitom tvrdit, že na růstu prestiže
Václava II. mohla mít největší zájem právě ta skupina českých pánů, která
držela po roce 1284 dvorské i zemské úřady. Václavův titul po lednu 1285
pak lze chápat jako snahu o uklidnění všech, kteří podsouvali této skupině
a samotnému Závišovi úklady proti králi. Jako „rex Boemie“ se Václav obrací
ve svém listě, zachovaném ve formuláři wilherinského kláštera, na kardinály,
aby očistil jméno svého otčíma.68 Vzhledem k dochování listu s ním není
možné nakládat jako s důvěryhodným pramenem. Avšak ve světle dochované buly Honoria IV. ze 7. května roku 1286 lze výše uvedenému listu
přiznat určitou míru pravděpodobnosti.69 Papež píše, že nedávno slyšel, jak
král Václav utrpěl po smrti svého otce mnoho protivenství a velké škody
ve svém království a zemích a doporučuje jej ochraně a péči „comitibus,
baronibus, magnatibus et nobilibus“, jelikož je ve věku chlapeckém a velmi
potřebuje jejich rady a pomoci. Literatura nakládá s tímto listem – často
špatně vročeným do roku 1285 – jako s dokladem vítězství Závišovy diplomacie při kurii, avšak vzhledem k jeho neadresnosti nelze tuto interpretaci
považovat za jedinou možnou. To, že papež neoznačuje jmenovitě jakožto
ochránce a rádce Václava pražského biskupa, o ničem nevypovídá, nevíme
totiž, zda papežskou kancelář v té době neopustil i podobně koncipovaný
list pražskému biskupovi, který se nám bohužel nedochoval. Důležité pro
nás pro tuto chvíli zůstává, že pro kurii byl Václav II. „rex regni Boemie“
podobně jako pro Rudolfa Habsburského a další světské i církevní hodnostáře. Václav není okolím a ani českými předáky vnímán jako „dominus et
67
Naposledy se za Šustovo pojetí postavila M a l á - D v o ř á č k o v á , Dana:
Braniboři v Čechách a zajetí Václava II. (Česko-braniborské vztahy ve 13. století). In: Korunní
země v dějinách Českého státu. II. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí
jejích obyvatel ve 14.–16. století. Sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném
ve dnech 12. a 13. května v Clam-Gallasově paláci v Praze. Edd. L. Bobková – J. Konvičková.
Praha 2005, s. 138, pozn. 57.
68
RBM II, s. 576– 577, č. 1336.
69
Tato bula byla v Emlerových regestech mylně vročena do roku 1285, což vedlo mnohé
starší autory k mylným závěrům ohledně agitace Záviše při kurii pro jeho sňatek s Kunhutou
viz RBM II, s. 580, č. 1344. K této teorii srov. Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 350–351;
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 151. Je zarážející, že listinu již od roku 1935 správně
vročenou v Hrubého edici korunního archivu dokázal správně interpretovat až L. Jan, viz
ACRB I, s. 47, č. 31. K výkladu J a n , L.: In ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 459.
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heres“, ale jako „rex“ a to i před chebskou svatbou roku 1285. To dokládají
ostatně i samotná ujednání o smíru z roku 1284.70 Změna Václavova titulu
po lednu 1285 mohla jen reflektovat realitu, kterou byl dospívající panovník
obklopen. Do jaké míry se na ní podílejí Rudolf či Záviš, nevíme.
Vedle těchto motivů pro změnu titulu českého panovníka stojí jistě
za pozornost motiv údajně připravované královské korunovace, která se
mimochodem stala i jedním z důvodů, kvůli kterým měl Rudolf na naléhání
českého dvora vyslat Jitku v roce 1287 do Čech.71 O jejích přípravách víme
díky fragmentu formulářové sbírky, editované J. Loserthem. V prvé řadě zde
nacházíme list Rudolfa I. Václavovi, ve kterém římský král přislíbil svému
zeti vyslat svou dceru Jitku do Čech nejpozději do Letnic (25. května), aby
tak mohla proběhnout královská korunovace obou manželů.72 Snad právě
na tuto korunovaci zve Václav svou polskou tetu v dopise nalezeném v téže
formulářové sbírce.73 V dalším listě se Rudolf obrací na Václava, aby mu
připomněl práva mohučského arcibiskupa při korunovaci českého krále,
zároveň pak v dalším listě k ochraně těchto práv nabádá Rudolf jmenovitě
i Záviše z Falkenštejna.74 Na Václava a Záviše se ve dvou oddělených dopisech obrací ohledně svých práv i samotný mohučský arcibiskup Jindřich.75
Z jiných pramenů diplomatické povahy se o chystané Václavově korunovaci
roku 1287 nedozvídáme nic. Semknutost, s jakou se dopisy nalézají v této
formulářové sbírce, a vzájemná provázanost a slohová příbuznost listů nás
nabádá k opatrnosti a k otázce, zda se snad nejedná pouze o rozvité slohové cvičení.76 Nelze přitom opomenout, že list Rudolfa I. a mohučského
arcibiskupa Jindřicha adresovaný přímo Závišovi z Falkenštejna představuje jediný doklad oficiálního styku zahraničních politických představitelů
s „démonickým“ Vítkovcem. Přes tuto nejistotu nelze předkládané formulářové kusy v našem výkladu přehlížet, je nutné s nimi nadále pracovat ve
světle podnětů ostatních pramenů. Ty však, s výjimkou kroniky Ottokara
Štýrského, ve věci chystané korunovace Václava II. mlčí. Ottokar ve svých
verších připomíná obavy Záviše a královny Kunhuty z případné korunovace

70
ACRB I, s. 42, 43, č. 26 a 27.
71
R e d l i c h , O.: Rudolf von Habsburg, s. 715.
72
Fragmente eines Formelbuches Wenzels II. von Böhmen. Ed. J. Loserth. Archiv für österreichische Geschichte 57, 1879, s. 481–482, č. 11.
73
T a m t é ž , s. 477–478, č. 8.
74
T a m t é ž , s. 482–483, č. 12; s. 483–484, č. 13.
75
T a m t é ž , s. 480–481, č. 10; s. 484, č. 14.
76
Uceleně k problematice příprav Václavovy korunovace viz S a m a n e k , Vincenz:
Zur Vorgeschichte der Krönung Wenzels II. MIÖG, Ergänzungsband 11, 1929, s. 262–277.
Samanek nakládal s projektem příprav Václavovi korunovace v roce 1287 nastíněným v uvedených formulářích jako s faktickým obrazem reality, aniž by se hlouběji zabýval povahou
pramene. Ačkoli některé indicie naznačují, že projekt byl opravdu reálně zamýšlen (viz níže
v textu), nelze se nadále v dané problematice pohybovat s nekritickou lehkostí, tak jak tomu
činí Samanek.
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Václava II., jež by ukončila jejich panování v Čechách.77 Štýrský kronikář
přitom musel čerpat povědomí o těchto událostech z nám neznámých
zdrojů, neboť jak již bylo řečeno, prameny o chystané korunovaci z roku
1287 mlčí. Obavy Václavova otčíma a matky nabývají opodstatnění až
v souladu s výzkumem zmiňovaných formulářů, zhotovených údajně přímo
v souvislosti s připravovanou korunovací. Kronika Ottokara Štýrského tak
teze o přípravách Václavovy korunovace v roce 1287 dokládá, avšak ani ona
nepředstavuje pro naše bádání zdroj jistoty. Víme jediné: ke korunovaci
Václava II. a Jitky v roce 1287 nedošlo a Jitka přichází do Čech až několik
dní po Letnicích – 4. července 1287.
Neuskutečněný projekt Václavovy královské korunovace v roce 1287;
příchod Jitky do Čech dohoda Rudolfa s pražským biskupem Tobiášem
o zajištění bezpečného navrácení Jitky v případě Václavovy předčasné
smrti, o němž jsme se již zmínili výše; domnělý rozkaz krále, aby Tobiáš,
který byl pro Jitku vyslán do říše, ponechal na zemských hranicích celý její
doprovod; následné zrušení tohoto rozkazu, o němž měl Tobiáš pomlčet
a vlastní Václavův výběr těch, které v Jitčině doprovodu ponechá;78 všechny
tyto události, o nichž se dovídáme pouze z formulářů a z kronikářských
narážek, v nichž Záviš posílá mladé královně očarovaný závoj,79 všechny
projevy nedůvěry a nejistoty mají podle historiků svou příčinu v údajném
obnovení nároků českého krále na někdejší jižní panství Přemysla Otakara II. Za strůjce takové politiky českého dvora je přitom bezvýhradně
považován Záviš z Falkenštejna. Asi nejpřesněji parafrázoval tvrzení starší
německé literatury J. B. Novák, když napsal: „Zajistiv se v držení moci, věnoval Záviš svou činnost předně pacifikaci země a upevnění moci královské a pak
svým dalekosáhlým plánům politickým. Jako politik je Záviš veliký. Přenáší
tradice říše Přemysla Otakara II. do přítomnosti, první probouzí ve Václavovi
dědice slávy otcovské. Bez Záviše by nám chyběl článek řetězce, který spojuje
dobu Otakarovu s dobou Václavovou.“ 80
V mnohém lze s Novákem souhlasit. Záviš jistě sehrává roli při pacifikaci země v letech 1285–1286. Zde postačí připomenout jeho podíl na
výpravě Václava II. na Moravu, zaměřenou proti rušitelům zemského míru.
Avšak o tom, co Záviš probouzí v králi Václavovi, nevíme vůbec nic. Novák
přitom mimoděk vystihuje hlavní příčinu hledání velkých politických vizí
u Záviše z Falkenštejna. Bez nich jsou totiž „velké“ dějiny Českého království na několik let přetrženy. Namísto expandující říše nastupuje éra,
77
Ottokars österreichische Reimchronik, s. 242 a 243–244, v. 18297–18299 a v. 18400–
18418.
78
Viz Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279–1296). Ed. J. B. Novák. Historický archiv
22. Praha 1903, s. 184, č. 243.
79
Příhoda s očarovaným závojem je známa pouze z kroniky fürstenfeldského mnicha
viz Chronica de gestis Principum. Hg. G. Leidinger. MGH Scriptores rerum Germanicarum in
usum scholarum. Chronicae Bavaricae saeculi XIV. Hannoverae – Lipsae 1913, s. 38.
80
N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 151.
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v níž České království řeší vnitřní problémy, které předznamenal již náhlý
odchod Přemysla Otakara II. z tohoto světa. Jde o problém duality moci
ve státě, umocněný mládím Otakarova nástupce. Kontinuita je přetržena,
to však zažitému syntetickému pojetí českých dějin nevyhovuje. Záviš tak,
jak jej známe z knih historiků, nakonec nepředstavuje článek v řetězci
expanzivní politiky přemyslovských Čech, ale článek v naší interpretaci
kontinua. Vraťme se však k analýze dobových pramenů.
Jediným přímým důkazem obnovení nároků českého krále na některou z někdejších jižních držav Přemysla Otakara II. je nevročený list s denním datem 17. března, jenž český král Václav II. adresuje bamberskému
biskupovi Arnoldovi. Václav v dopise žádá Arnolda, aby léna bamberského
biskupství v Korutanech nevydával hraběti Menhartovi Tyrolsko-Gorickému, jehož král Rudolf ustanovil knížetem v této Václavově zemi („terre
nostre Carinthie“). Václav upozorňuje Arnolda, že ona léna držel již jeho
otec Přemysl Otakar od bamberského biskupství, a tedy že tato léna nyní
„succesione nativa“ patří Václavovi. Český král dále oznamuje Arnoldovi,
že Rudolfa už několikrát o tato léna a o Korutany žádal a že v těchto
žádostech neustane, dokud mu nebude vyhověno. Následně prosí biskupa,
aby tato léna neuděloval nikomu, dokud se nepřesvědčí o Václavových
právech k nim. Václav list zakončuje provoláním, že by bylo proti slušnosti
a rozumu, kdyby byl o své právo k řečeným lénům a ke svým Korutanům
nespravedlivě oloupen.81
List nalezl Oswald Redlich ve Státním vídeňském archivu v kopiáři
bamberského vicedómského úřadu ve Wolfsbergu v Korutanech. Kopiář
se ve Vídni nachází jako součást kodexu pocházejícího ze 14. století.82
Originál listu se samozřejmě nedochoval. Historikové, Redlichem počínaje,
výpovědi tohoto pramene věří, neboť jak se zdá, přesně zapadá do kontextu
dobových událostí. Problém spočívá v tom, že právě kontext je z velké
části konstruován na základě výše uvedených formulářů a nejasných zpráv
kronik. Opakované naléhání Václava na Rudolfa, aby mu Korutany vrátil,
ke kterému se mladý Přemyslovec uchyluje z návodu Záviše z Falkenštejna,
je podle literatury jednou z příčin, proč Rudolf v Chebu 1285 neponechal
svou dceru jejímu muži, jak jsme o tom pojednali výše. Obnovení českých
nároků na Korutany se tak posouvá k roku 1285, či podle jiných historiků
alespoň k roku 1286. Tehdy v reakci na nátlak české diplomacie Rudolf I.
oblénil 1. února Menharta Tyrolského korutanským vévodstvím.83 K tomuto kroku přistoupil římský král až po několika letech, v jejichž průběhu
Menhard spravoval Korutany jakožto „capitaneus“ a kdy vykazoval velikou
míru nespokojenosti s roztržením tradičně sounáležitých zemí Kraňska
a Korutan. Kraňsko společně s Rakousy, Štýrskem a Vindickou markou
81
82
83

R e d l i c h , O.: Zur Geschichte der österreichischen Frage, s. 161, č. 1.
Tamtéž, s. 151, pozn. 1.
D o p s c h , A.: Die Kärtner-Krainer Frage, s. 71–72.
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udělil Rudolf jako léno již v roce 1282 svým synům Albrechtovi a Rudolfovi.84 Změna v Menhardově postoji vyústila 23. ledna 1286 v dohodu
s Albrechtem Habsburským, v níž se Menhard vzdal svých nároků na
Kraňsko, a následné udělení Korutan bez Kraňska v léno. Tato změna
bývá často spojována s nutností reagovat na tlak české diplomacie, jejímž
cílem byl zisk Korutan.85 Kromě dopisu bamberskému biskupovi nemáme
však o těchto tlacích žádný důkaz.
V literatuře se často opakuje tvrzení, podle kterého se Rudolf rozhodl
nárokům českého dvora čelit vysláním Jitky do Čech. Zde jsme u některých
historiků držících se hypotéz obnovy nároků Václava II. na Korutany svědky
paradoxního obratu. Zatímco v Chebu roku 1285 bylo podle nich jednou
z Rudolfových odpovědí na nároky českého krále ohledně někdejších jižních držav Přemysla Otakara II. právě rozhodnutí Jitku do Čech nevyslat,
nyní – za dva roky – se situace mění. Jitka na českém královském dvoře
figuruje jako prodloužená ruka svého otce, která směruje Václava II. proti
Závišovi z Falkenštejna a zejména co nejdál od rakouských zemí.86 Jedním
z prvních autorů, který naznačil tuto kauzalitu, byl František Palacký, podle
něhož ustoupil Záviš po příchodu Jitky a v důsledku jejího působení na
krále ze svých pozic u dvora.87 Oporu pro tuto konstrukci poskytovala
historikům zejména Zbraslavská kronika, v níž je příchod Jitky do Čech
zdánlivě explicitně i implicitně spojen s řadou změn u dvora. „Regina igitur
de virtute in virtutem evidenter proficiens, statum curie sue cum debita maturitate
disposuit et eos, quos minus utiles reperit, removens, idoneis personis et providis
universa sua negocia pertractanda commisit…“, píše Ota Durynský.88 Vypovídá
však tato pasáž opravdu o změně poměrů v rámci královského dvora jako
takového? Dle mého soudu nikoli – kronikáři jde přece výslovně o královnin
dvůr! Ctnost Jitky Habsburské, vedoucí ke zralému úsudku v uspořádání
jejího dvora, je přitom zmiňována v této pasáži za účelem doplnění kladného
obrazu první ženy Václava II., jenž je v dané kapitole čtenáři předkládán.
Na jiném místě kroniky, mající v první řadě vyjádřit zbožnost Václava II.,
se dovídáme o Jitčině podílu na volbě králova zpovědníka Heřmana, příslušníka řádu německých rytířů.89 Jitčina účast na této záležitosti přiměla
historiky k víře, že Heřman se ujal své funkce právě po příchodu Jitky do
Čech – tedy v roce 1287 – a jeho uvedení na místo zpovědníka je jedním
z mnoha kroků, jímž dochází ke změně složení králových nejbližších dvo84
N i e d e r s t ä d t t e r , Alois: Die Herrschaft Österreich. Fürst und Land im Spätmittelalter. Österreichische Geschichte 1278–1411. Hg. H. Wolfram. Wien 20042, s. 82.
85
Srov. N o v á k , J. B.: K nové literatuře, s. 152 a 156; D o p s c h , A.: Die Kärtnen-Krainer Frage, s. 71–72.
86
Novák přímo mluví o souboji o vliv na osobu mladého krále, srov. N o v á k , J.
B.: K nové literatuře, s. 157.
87
P a l a c k ý , F.: Dějiny národu českého, s. 251.
88
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 27.
89
T a m t é ž , s. 40–41.
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řanů po vytlačení mocenské skupiny okolo Záviše z Falkenštejna. Z kroniky
vysvítá, že Heřman, přijatý králem do jeho dvorské družiny, nebyl pouhým
zpovědníkem, jehož zářný příklad by napomáhal králi prospívat v mravnosti. Sám kronikář nás spravuje o tom, že mu Václav naslouchal nejen
ve věcech duchovních, ale i veskrze praktických. To se projevuje nejen ve
správě země, ale zejména dvora, kde Václav podle jeho rad „…inordinam
familiam a se removens disciplinatis viris et compositis curam sui corporis et
honoris custodiam commendavit“.90 Doba příchodu Heřmana do Čech není
však jednoznačná. Rakouský kronikář Ottokar Štýrský zmiňuje Heřmana
v blízkosti českého krále až k roku 1290, což není v rozporu s možností vlivu
Jitky na jeho nástup do funkce králova zpovědníka, pouze to nepotvrzuje
teorii palácového převratu, na němž se měla Jitka po svém příchodu do
země aktivně podílet.91 Z listin je Heřman jako zpovědník Václava II. znám
až 24. června 1294, kdy byl svědkem slibu věrnosti krakovského biskupa
Prokopa českému králi.92 Působení zpovědníka Heřmana na Václavově
dvoře nemusí tedy být nutně spojeno s příchodem královny Jitky, naopak
je pravděpodobné, že bylo provázáno s působením bamberského biskupa
Arnolda v Čechách od roku 1289, či podobně, jak tomu bylo i u dalšího
řádového bratra Bertolda z Gepzenštejna, jenž přichází podle kroniky
do Čech až v květnu 1290 společně s Rudolfem mladším Habsburským.
I Bertolda si Václav II. podle Oty oblíbil pro jeho rozumnost natolik, že ho
po náhlé smrti Rudolfově nenechal od sebe odejít, aby „poučen jeho radami
zlepšil stav svého království“. 93 Důležitost příchodu Jitky Habsburské pro
změny na pražském dvoře je tedy přinejmenším diskutabilní. To si snad
uvědomoval již zmiňovaný František Palacký, který se odvolává zejména
na svědectví kroniky Ottokara Štýrského, jenž připomíná, že někteří čeští
páni se Rudolfovi I. zavázali Záviše odstranit, aby tak rozehnali jeho nedůvěru v české prostředí.94 O nemálu moudrých mužů, kteří se stali oporou
Václava proti otčímovi, mluví samozřejmě v náznacích i Zbraslavská kronika. Aktivní podíl Jitky Habsburské na odstranění Záviše však samotná

90
T a m t é ž , s. 41.
91
Ottokars österreichische Reimchronik, s. 298, v. 22590.
92
ACRB I, s. 82–84, č. 53.
93
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 44: „In istius ducis introitu frater Bertoldus ordinis Templariorum dictus de Gepzenstein nacione Sueuus, vir prudens ac providus, venit in
Bohemiam, qui ob fidei sue constanciam usquequaque regi complacuit et duce mortuo rex ipsum a se
recedere non permisit, quatenus amici defuncti mortes, cum eidem frequenter conferendo, disceret et
ipsius informatus consiliis statum regni sui in melius reformaret.“ Podrobně se představiteli všech
rytířských řádů na dvorech posledních Přemyslovců zabýval J a n , Libor: Hodnostáři
rytířských duchovních řádů na dvorech posledních Přemyslovců. In: Česko-rakouské vztahy ve 13.
století. Sborník příspěvků ze symposia konaného 26.–27. září 1996 ve Znojmě. Praha 1998,
s. 247–261.
94
Ottokars österreichische Reimchronik, s. 243, v. 18330–18340. K tomu srov. zejména
J a n , L.: Proces se Závišem, s. 8.
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existence opozice na českém dvoře a její případné propojení s římským
králem nedokládá.
Nejistota se pojí ostatně i se samotným způsobem příchodu habsburské choti Václava II. do Čech. Co o něm vlastně víme? Na straně jedné
stojí již výše připomenuté schéma rozvinuté Josefem Šustou, v němž jsou
shrnuty všechny doposud zmiňované okolnosti. Na počátku roku 1287
byla veřejně ohlášena příprava Václavovy korunovace, načež následovala jednání o vydání Jitky do Čech. Rudolf se zajišťuje slibem panstva
i pražského biskupa Tobiáše z Bechyně pro případ brzké smrti svého zetě.
Zprávu Ottokara Štýrského o podmínění příchodu Jitky odstraněním Záviše nebere Šusta příliš vážně. Následně je princezna v červnu roku 1287
konečně vypravena do Čech. Jako doprovod jí byla z Čech do říše vyslána
družina v čele s biskupem Tobiášem, který měl údajně za úkol odeslat zpět
Jitčin vlastní doprovod. Tento rozkaz byl však následně změněn, vstříc
své choti vyjíždí Václav II., který se s poselstvem střetává u Kadaně a sám
vybírá, kdo z říšského doprovodu může v Jitčině družině pokračovat do
země.95 Ani jedna složka tohoto příběhu není přitom založena na jistém
prameni. Příprava Václavovy korunovace i dohoda Rudolfa s Tobiášem
jakož i dopis měnící Tobiášův rozkaz připravit Jitku o doprovod, to vše
známe pouze ze svědectví formulářů, které nelze podepřít žádným dalším
pramenem.96 Druhou možnost nabízí Ottokar Štýrský. V jeho podání žádá
Václav Rudolfa o vyslání Jitky do Čech. Rudolf souhlasí, avšak svůj souhlas
podmiňuje podporou českých pánů při svržení Záviše. Následně je Jitka
dopravena v doprovodu svého bratra Rudolfa přes Rakousko na Moravu
a zde předána svému choti. Rudolf si na oplátku odváží s sebou svou ženu
– Václavovu sestru Anežku.97 Tento výklad obhajoval proti Šustovu pojetí
Miloš Vystyd.98 Šusta Vystydovy závěry odmítá, neboť dle jeho názoru
odporují ostatním pramenům.99 Ve skutečnosti se druhá verze příchodu
Jitky do Čech střetává pouze se jmenovaným formulářem, podle něhož
přijíždí nová česká královna do země přes Kadaň. Zbraslavská kronika tuto
událost blíže nespecifikuje a zaměřuje se daleko více na vlastní heroizaci
první Václavovy ženy.100 Přesné datum příjezdu Jitky do Prahy známe
ze zbraslavských letopisů, které jej datují na den sv. Prokopa, tedy na 4.
července 1287. Rozhodnout, zda Jitka přijela do Prahy přes Kadaň či přes
Moravu, neumožňuje ani Václavův itinerář.101
95
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 364–366.
96
O přípravách korunovace roku 1287 srov. výše v textu. Rozkaz odstranit Jitčin doprovod: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně, s. 184, č. 243.
97
Ottokars österreichische Reimchronik, s. 264, v. 19931–19962; s. 267, v. 20175–20216.
98
V y s t y d , M.: Die steierische Reimchronik, s. 596–599.
99
Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 365.
100 Petra Žitavského Kronika Zbraslavská. FRB IV, s. 26–27.
101 Václav je k 23. květnu přítomen v Praze, viz RBM II, s. 606, č. 1410, a následně ještě
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Jako odraz snah o obnovení české moci nad Korutanskem je v literatuře chápán spor, který se rozhořel snad někdy na přelomu let 1287–1288
mezi Václavem II. a Albrechtem Habsburským. Tato rozmíška je přitom
zpětně předkládána jako důkaz vážnosti proklamovaných nároků českého
krále na někdejší sponheimské a snad i babenberské země. Samotný Václav
je i v rámci tohoto sporu charakterizován jakožto vykonavatel Závišovy
moci, podobně jako tomu bylo i při obnovení nároků samotných. Kořeny
situace charakterizoval již Josef Šusta, když napsal: „Jak a kdy došlo k zjevnému nepřátelství mezi tímto vévodou a dvorem českým, o tom ovšem nevíme nic
určitého. V novější literatuře béře se většinou za zcela nepochybné, že příčinou
jeho byla politika Závišova, k obnovení českého panství nad alpskými zeměmi se
táhnoucí a proto Albrechtovi hrozivá.“  102 Šustova teze je východiskem i pro
současné historiky, a to i přesto, že onou novou literaturou míní historik
zejména svou vlastní studii otištěnou v roce 1895 v prvním čísle Českého
časopisu historického a následné práce Redlichovy a Graebnerovy, kteří
Šustou navržené schéma přijali za své.103 Takto se po letech přes komentář
J. B. Nováka104 dostávají staré myšlenky „prověřeny“ zahraničními historiky
zpět k Josefu Šustovi píšícímu syntézu českých dějin, do níž je opětně
vkládá. Z hypotézy se stává jistá pravda, paradigma, které je předáváno od
autora k autorovi, až je opět potvrzeno v poslední velké syntéze Vratislava
Vaníčka, podle nejž „…se Záviš rozhodl plně vyvléci český stát z habsburského
vlivu a posílit spojenectví s Uhry. Tento plán, který vyvolal pohraniční válku
s Rakouskem (první měsíce roku 1288), překvapuje riskantním vyhrocením
vztahů…“ 105 Samotný Šusta však o své konstrukci na stránkách Českých dějin
upřímně a hluboce pochybuje, když výše citovanou větu dále rozvádí: „Jest
však otázka, smíme-li jí opravdu tak veliké cíle podkládati bez přímých svědectví
pramenů, zejména když současně poměr pražského dvora ke králi Rudolfovi přeci
se nejeví tak výslovně zkalený, jak by to přímý náběh ke zničení habsburské moci
v Rakousích a Štýrsku činil nevyhnutelným.“  106
Tato pasáž již v nových pracích zohledněna není. Neposkytuje totiž
jistotu konkrétní odpovědi. Naopak, navozuje další otázky, šíří pochybnost,
čímž připravuje půdu skepsi, která se, chápána v době racionality jako
něco nevkusného, nehodí do syntézy českých dějin jako celku. Zapomíná
se přitom na původní význam řeckého slova skepsis – pozorování, uvažování, ohled. V moderních termínech můžeme hovořit o vědecké skepsi
na začátku června (2. června), viz RBM II, s. 1228–1229, č. 2803, a z listin mizí až do 4. září,
viz RBM II, s. 601–612, č. 1418.
102 Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 368.
103 Stalo se tak v již výše zmiňovaných pracích: R e d l i c h , O.: Zur Geschichte der österreichischen Frage ; t ý ž : Rudolf von Habsburg; G r a e b n e r , F.: Böhmische Politik.
104 Jde o již mnohokrát citovanou studii N o v á k , J. B.: K nové literatuře, zejm.
s. 155 nn.
105 V a n í č e k , V.: Velké dějiny III, s. 397.
106 Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 368.
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– poloze, při níž rozum nahlíží sebekriticky sám sebe. Skepse může vést
k destrukci zaběhnutých výkladů dějin (a nejen jich), zpochybnění jistoty
v kontinuitu. Skeptický postoj zároveň vede k neustálému oddalovaní
odpovědi po tom, co je pravdivé, a tedy skutečně jsoucí – v tom je cesta
skepse jistě bolestná. Přes to všechno je třeba nalézt odvahu se touto cestou vydat. Důvody, pro které je nutné tuto cestu přijmout, vyjmenovává
ostatně již Šusta: chybí svědectví přímých pramenů na to, aby bylo možno
vyvozovat příčiny sporů mezi pražským dvorem a Albrechtem z dalekosáhlé
velkolepé zahraniční politiky, již mladému českému králi údajně vnuknul
„démonický“ Falkenštejn.
Při rozplétání událostí na česko-rakouské hranici v letech 1287/1288
máme k dispozici jediný přímý pramen. Je jím listina vydaná Albrechtem
Habsburským v táboře mezi Lávou a Drnholcem 20. května 1288.107 Listina
potvrzuje a na šest měsíců prodlužuje (do 16. října) příměří, jež bylo mezi
českým králem a rakouským vévodou uzavřeno v polovině května toho roku
„apud Woldestorf“ (zřejmě Wallersdorf severozápadně od Lávy). Konečný
mír měla pak upravit schůzka svolaná na 9. září na moravských hranicích
„inter Znoimam et Seveld“ (tedy mezi Znojmem a Seefeldem). Jako rozhodčí
měli na české straně vystupovat Ojíř z Lomnice, Vítek z Hluboké, Jindřich
z Rožmberka a Tas z Lomnice. Za stranu rakouskou Bertold z Rabenswaldu, Jindřich starší z Schonberku, Purkart purkrabí magdeburský a Štěpán
z Meissowa. Do tohoto příměří byl na straně Václava II. pojat uherský král
Ladislav, který měl podle listiny na svědomí četná dobývání a obsazování
Albrechtových hradů, zajímání lidí a činění násilností na nich, na druhé
straně, tedy na straně Albrechtově, jsou do příměří pojati čeští páni Jindřich
z Lichtenburka, Boček z Vranova a ti, kteří se nazývají z Bechyně a Klingenberka.108 Uherský král i výše jmenovaní čeští páni měli podle dohod
uznat příměří vlastními listinami. Z textu dále vyplývá, že v případném
jednání o míře provinění českých pánů vůči svému panovníkovi měl být
jako rozhodčí účasten i Albrechtův zástupce, již jmenovaný magdeburský
purkrabí Purkart.109 Podmínky této smlouvy měly být však závazné pouze,
schválí-li ji římský král Rudolf.
Příčiny sporu mezi Václavem II. a Albrechtem nejsou v dohodě
o uzavření smíru nijak konkretizovány. Mluví se čistě o mnohých rozepřích
107 Listinu otisknul R e d l i c h , O.: Zur Geschichte der österreichischen Frage, s. 161–164,
č. 2; Eine Wiener Briefsammlung zur Geschichte des Deutschen Reiches und der österreichischen
Länderin der zwei Hälfte des XIII. Jahrhunderts. Mittheilungen aus dem vaticanischen Archive.
Bd. II. Hg. Oswald Redlich. Wien 1894, s. 253–256, č. 253.
108 V listině přímo stojí: „…pro parte vero nostra Hainricum de Leuchtenburch, Bosconem
dictum de Vren, illos qui de Bechen et de Chlingenberc dictur.“
109 „Nos ecciam virum nobilem Burchardum burchravium de Maidburch vel alium solemptem
nuncium ad prefatos H. de Leuchtenburch et suos complices prenotatos facta nobis insinucione per
regem Bohemie specialier transmittemus, qui de nocencia vel innocencia eorundem H. de Leuchtenburch
et suorum coadiutorum cognoscat, ut si comperi fuerint innocentes, innocencia sua gaudeant…“
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(controversie). Z úmluvy nelze ostatně ani vyčíst podíl Záviše z Falkenštejna
na celé situaci, jakkoli je, jak bylo uvedeno výše, literaturou předpokládán.
Důvodů je hned několik. Jednak jde o zahrnutí uherského krále Ladislava IV. do příměří, jakožto spojence českého krále. Zde je hledána přímá
cesta k Falkenštejnovi, jehož svatba se sestrou uherského krále Alžbětou
byla sjednána asi v druhé polovině roku 1287. Do Uher se Záviš vypravil
někdy po 27. lednu 1288, kdy vystupuje jako svědek na královské listině,
v níž Václav II. potvrzuje privilegia moravského markraběte Přemysla
pražské církvi z roku 1233.110 O tom, že to byla pravděpodobně již druhá
cesta Vítkovce do Uher, budeme ještě mluvit. Kdy došlo k samotnému
sňatku Záviše s Alžbětou, nelze s jistotou určit, jako platné datum se odsud
přijímá Šustou z pramenů vyvozený 23. březen roku 1288.111 V listině protestujícího arcibiskupa Lodoméra stojí „Feria tercia ante festum Pentecostes“,
což připadá na 11. květen, avšak listina samotná je datována 8. květnem.
Z toho Šusta vyvozuje omyl opisovače původního rukopisu, kde mohl být
výraz „Pentecostes“ zkrácen na „P.“ Pak by ovšem nemusely být Letnice,
ale svátky velikonoční, tj. „Paschae“ – odtud Šusta dopočítává datum 23.
března. Podstatné však je, že Záviš se v Uhrách zdržuje mnohem déle, ještě
5. června je spolu s Alžbětou svědkem na listině Ladislava IV.
Sňatková politika Záviše z Falkenštejna bývá ve spojitosti se jmenováním Ladislava IV. jakožto spojence českého krále v listině z 20. května 1288
interpretována jako pokus o získání podpory uherského krále v souboji
s Habsburky. Tato hypotéza trpí jedním základním nedostatkem: přeceňuje
Ladislavovy možnosti pomoci novému švagrovi. Na to ostatně opět poukázal již Šusta. Uherský král se v letech 1276–1288 ocital ve vyostřujícím
se sporu s ostřihomským arcibiskupem Lodomérem. Ještě před sepsáním
Lodomérovy stížnosti k papežskému stolci z 8. května 1288, z níž se mimo
jiné dozvídáme i datum Závišova sňatku s Alžbětou, informoval ostřihomský arcibiskup kurii o nekřesťanském panování Ladislava, na což reagoval
Honorius IV. bulou, ve které povoluje Lodomérovi vyhlásit křížovou výpravu proti Ladislavovi. Součástí buly je i výzva římskému a českému králi,
dále pak rakouskému vévodovi a polským knížatům, aby ostřihomského
arcibiskupa podpořili. Honorius zemřel však ještě před jejím odesláním
(3. dubna 1287), a tak se dostala do Ostřihomi až v srpnu 1287, což však
nebrzdilo Lodomérovu politiku proti uherskému králi. Ten se ocital i ve
sporech se značnou částí uherských magnátů a v únoru roku 1288 byl donucen k pokání.112 Za takové situace přijíždí Záviš z Falkenštejna do Uher jako
ženich Ladislavovy sestry Alžběty – tou dobou řeholnice v dominikánském
110 RBM II, s. 617, č. 1430.
111 Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 379, k vyvození data srov. pozn. 1 tamtéž.
112 K politické situaci v Uhrách v roce 1288 srov. Š u s t a , J.: České dějiny II/1,
s. 377–380.
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klášteře na Zaječím ostrově. Možná míra Ladislavovy podpory údajným
plánům nového švagra je z tohoto pohledu přinejmenším diskutabilní.
Bádání nad motivací Závišova vztahu k uherskému králi a jeho sestře
je v důsledku absence pramenného materiálu diplomatické povahy závislé
na tendenčních výpovědích narativních pramenů. Žádný z nich však přímo
nepodporuje novodobé konstrukce Závišovy „politiky velkého slohu“,
tak jak jsme je připomínali výše v textu. Překvapivě prozaicky komentuje
Závišovo působení v Uhrách a jeho sňatek s Bohu zaslíbenou uherskou
princeznou zbraslavský kronikář. Podle něj byla hnacím motivem Vítkovce především jeho bezbřehá pýcha. Neřestný vdovec po české královně
se nechce spokojit s manželkou z řad jemu rovných, a vysílá proto posly
k uherskému královskému dvoru s žádostí o Alžbětinu ruku.113 Motivační
horizonty českého velmože jsou potud čistě osobní. Kronikář jeho svatbu
nepolitizuje. Ukazuje Záviše především jako mocichtivého člověka, pohrdajícího prostředím, z něhož vzešel. Tak se Vítkovec vydává na stránkách
Zbraslavské kroniky do Uher v čele velkolepé kolony, vezoucí někdejší
královský poklad Přemysla Otakara II. Na této cestě byl však přepaden
českým pánem Heinmanem z Lichtenburka. Jeho přesná identifikace není
dosud zcela vyjasněna. Jméno Heinman používali zbraslavští kronikáři
jako synonymum jména Jindřich, ale též Hynek. V roce 1287 lze v řadách
české šlechty nalézt dva muže tohoto jména. Jednak Jindřicha (staršího)
z Lichtenburka, na straně druhé jeho syna, označovaného v literatuře
a v pramenech častěji jako Hynek (mladší, později též řečený Krušina)
z Lichtenburka.114 Oba Lichtenburkové vystupovali v mezidobí 1284–1286
jako stoupenci tzv. vítkovské kliky, která, jak jsme již vzpomenuli výše, po
landfrýdu z roku 1284 ovládla zemské i dvorské úřady.115 Zdá se přitom,
že Hynek Krušina se někdy v této době stává Závišovým zetěm, jakkoli to
dokládá až listina z roku 1306.116 Již Mathias Pangerl soudil, že Závišův
průvod přepadl právě Hynek mladší z Lichtenburka. Příčinou mu měl být
spor o věno Závišovy dcery.117 Vedle toho Josef Šusta vystoupil s názorem,
že se jednalo o jeho otce, tedy Jindřicha z Lichtenburka. Jeho čin představoval pro Šustu jasný doklad rozladění mezi Lichtenburky a Vítkovci.
Navíc se Jindřich, jak již bylo řečeno výše, objevuje na straně Albrechta
Habsburského v květnové smlouvě roku 1288.118 Oba názory nalézají ohlasy až po současnou historickou produkci. Příkladem je i monografie Jana
113 Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 31–32.
114 K tomu srov. genealogickou tabulku, kterou předkládá U r b á n e k , Jan: Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha 2003, s. 500–501.
115 K orientaci Lichtenburků v letech 1284–1286 srov. tamtéž, s. 129–131.
116 Tamtéž, s. 129. Listina dokládající tento příbuzenský vztah: RBM II, s. 893–894,
č. 2070.
117 P a n g e r l , Mathias: Die Vitigonen. Archiv für österreichische Geschichte 51, 1873,
s. 544.
118 Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 377.
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Urbana. Ten připomíná blízkost obou rodů i sňatek Hynka s neznámou
Závišovou dcerou. Příčinou přepadu kolony směřující do Uher mohly být
podle Urbana spory o věno vzešlé z tohoto sňatku, avšak činu samotného
se podle tohoto autora dopustil Jindřich, a nikoli Závišův zeť Hynek.119
Vidíme tedy, že tato kauza zamotala hlavu nejednomu zdatnému historikovi. Vzhledem k častému synonymnímu výskytu jmen Jindřich a Hynek
v latinské terminologii (zde platí, že ekvivalentem pro obě jména mohla být
označení Heinmannus, Haymannus, Henricus, ale i Henco, Hindrich a mnohá
další) nelze rozuzlení vlastně ani předpokládat. Je vlastně důležité?
Díky svědectví Zbraslavské kroniky víme, že Heinmannus de Lewchtenburg obral Záviše o veškerou výbavu a otčím českého krále si zachránil
pouze holý život útěkem do opatovického kláštera.120 Zároveň nás tato
epizoda opětovně přivádí k listině o příměří mezi Václavem II. a Albrechtem Habsburským z května 1288. V ní je ve výčtu stoupenců habsburské
strany z řad české šlechty jmenován Hainricus de Leuchtenburch. Z tohoto
pohledu je svědectví kroniky považováno za doklad politického rozměru Závišova sňatku, majícího přivést na českou stranu uherského krále
Ladislava. Závišova pozice při dvoře je dosud neotřesena, a jeho politika
je tak i politikou Václava II., obklopeného stále převážně Závišovými příbuznými. Ti pak vystupují při dohodě s Albrechtem na Václavově (a tedy
i Závišově) straně společně s uherským králem Vladislavem. Heinmannus de
Lewchtenburg, přepadající Závišovy vozy, je z tohoto pohledu příslušníkem
tábora podporujícího politiku Habsburků stejně jako Hainricus de Leuchtenburch, známý z textu smírčí listiny. Dost možná šlo o jednu osobu, není
však vyloučeno, že se do boje proti vítkovské klice postavili jak otec, tak
syn – oba Lichtenburkové. Z žádného pramene se přitom nedozvíme, co
Heinman se zabaveným královským pokladem udělal. Možnost rozhodnout,
zda přepad učinil za účelem vlastního obohacení (jak by tomu napovídala
hypotéza o pozastaveném věnu Závišovy dcery), nebo zda jednal z návodu
někoho třetího, se tak rozplývá.
Dosud jsme společně s většinou historické literatury předpokládali,
že Záviš jel do Uher za účelem semknutí uherské a české politiky jako
reprezentant oficiálního postoje českého dvora. Prameny však nabízejí
i jiné možnosti příběhu! Zásadní výpověď přináší Ottokar Štýrský. Podle
jeho veršů je Závišova uherská politika přímým důsledkem dohody mezi
Rudolfem Habsburským, Václavem a představiteli české šlechty, podle
které měl být Vítkovec odstraněn. Záviš však nečeká na to, až se jeho
čas v důsledku měnící se situace na pražském dvoře naplní, a hledá spojence v uherském králi. Tomu slibuje zajmout a vydat Václava II., a tím

119
120

U r b a n , J.: Lichtenburkové, s. 129–130.
Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 31.
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Ladislavovi otevřít i cestu do Českého království.121 Vedle toho se podle
Ottokara v době Závišových příprav k výpravě do Uher mladý Václav tajně
radí s nejmocnějšími muži své země, kterým připomíná jejich slib králi
Rudolfovi odstranit Záviše. Václav si na této radě stěžuje na Závišovy činy
namířené proti jeho osobě, zejména pak na jeho proradné styky s uherským
králem, jemuž chce vydat České království. Žádá velmože o radu, jak jednat
dál. Podle jejich odpovědi je třeba Záviše zajmout.122 To je však již jiné,
v literatuře zpracované, téma.123 Podstatné zůstává, že k obratu ve smýšlení
Václava II. o jeho otčímovi dochází v čase příprav Závišovy cesty do Uher.
Nakolik zůstalo tajným a nakolik bylo zjeveno i ostatním členům „vítkovské kotérie“, není jisté. Nevíme totiž, zda se tito čeští páni cítili případným
pádem Záviše z Falkenštejna ohroženi. Připomeňme, že i samotný odboj
Závišových bratří následoval až poté, co jim hrozilo krácení na majetcích
a úřadech ze strany krále, provádějícího revindikační politiku. Podle
Ottokara Štýrského se na zajetí Záviše přímo podíleli jeho tři švagři, které
Libor Jan identifikuje jako Hroznatu z Úžic, Dětřicha Spatzmanna a Vítka
ze Švábenic.124 Ostatně i Lichtenburkové stáli ve sporu mezi českými pány
v roce 1284 na straně, kterou jsme si přivykli nazývat Závišovou. V roce
1288 je vše jinak a Heinman z Lichtenburka přepadá Závišovu kolonu
do Uher. Měl snad někdo větší zájem na uchování královského pokladu
v Čechách nežli král Václav?
Shrneme-li poznatky vyplývající z interpretace kroniky Ottokara
Štýrského, docházíme k závěru, že se zájmy Záviše a Václava rozcházejí již
v době příprav Vítkovcovy uherské svatby. Václav již není v té době exponentem politiky svého otčíma a Závišova snaha nalézt oporu v uherském
králi Ladislavovi je motivována nebezpečím hrozícím ze strany Rudolfa
Habsburského, části české šlechty, a nakonec i od samotného Václava II.
Iluze o Závišově politice velkého slohu se mění v dým. Toto pojetí nalézá
oporu i v dalším rakouském narativním prameni, jímž je „Die österreichische
Chronik von den 95 Herrschaften“. Zde se dozvídáme, že se Václav po smrti
své matky vymanil z područí Záviše, načež se Vítkovec vydal do Uher, kde
sliboval Ladislavovi, že zajme Václava.125 Mírová dohoda mezi Albrechtem
a Václavem z 20. května 1288 je z tohoto pohledu přímým dokladem
samostatné politiky mladého českého krále, připravujícího se na souboj
121 Ottokars österreichische Reimchronik, s. 268, v. 20239–20295. K interpretaci srov.
V y s t y d , M.: Die steierische Reimchronik, s. 603–604.
122 Ottokars österreichische Reimchronik, s. 268–269, v. 20369–20584. K tomu srov. J a n ,
L.: Proces se Závišem, s. 8–9.
123 K tomu naposled J a n , L.: Proces se Závišem, s. 1–40, který podává i ucelený přehled
starší literatury.
124 Tamtéž, s. 8. Přesto je však Hroznata podle jiných pramenů odsunut z úřadu nejpozději
k 10. lednu 1289, zatímco Dětřich Spatzmann si podržel úřad purkrabího na Přimdě, srov.
M a l á , D.: Skladba pražského dvora, s. 108.
125 Die österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. MGH. Deutsche Chroniken VI. Hg.
J. Seemüller. Hannover – Leipzig 1909, s. 140.
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se zrádným otčímem. Motiv Závišovy zrady není přitom obsažen pouze
v narativních pramenech, neboť jak ukázal Libor Jan, Záviš byl pro zradu
na králi opravdu souzen a odsouzen.
Nepřímou podporu svědectví Otokara Štýrského, podle něhož bylo
spojenectví Falkenštejna s uherským králem zaměřeno proti Václavovi II.,
nalezneme i ve dvacáté šesté kapitole Zbraslavské kroniky. Jde o známý
příběh, podle kterého Záviš svou tyranskou vládou popudil řadu šlechticů
proti vládě Václava II. Tito nespokojenci povolali na pražský trůn Jindřicha IV. Vratislavského. Ten, nemaje důvěru v sílu svých zbraní, vyslal posly
k uherskému králi, žádaje na něm radu a pomoc. „…Et quia Ungari olim
contra regem Ottakarum Rudolfo, regni Romanorum, prestiterunt auxilium, rex
ipsorum timuit, ut si rex Wenceslaus in facis suis proficeret, quandoque patris sui
mortem in gente Ungarica severius vindicaret. Quam ob rem rex Ungarorum
opportunitatem opprimendi regem Bohemie se invenisse credidit et cum duce
Wratislauie pactum faciens, venturum sibi in auxilium cum exercitu fiducialiter se promisit.“ 126 Ladislav tedy nabídku přijal jednak z obavy z případné
pomsty Václava II. za spolupráci s Rudolfem I. Habsburským proti Přemyslu
Otakarovi II., jednak chtěl využít příležitosti k pokoření moci českého
krále. Bylo snad dílem zbožnosti Václava II., jak by tomu chtěl zbraslavský
kronikář, že oba, jak Jindřich, tak Ladislav, záhy umírají. Nedlouho po nich
i Záviš, „…qui huius mali occasionem prestiterat.“ 127 Jakkoli je v tendenční
Zbraslavské kronice vše špatné přiřknuto právě Závišovi, koresponduje toto
kronikářem vyřčené nařknutí s pojetím, které předkládají výše uvedené
rakouské prameny. Celkově se tím bortí obraz jednotné politiky Václava
a Záviše nacházejícího spojence v uherském králi.
Není bez zajímavosti, že již nástupci tvůrců Zbraslavské kroniky
zajímavým způsobem kombinují její sdělení s něčím, co bychom mohli při
troše odvahy nazvat kolektivním povědomím o událostech konce 13. století
v Českém království. Příkladný je zde zejména Beneš Krabice z Weitmile,
který celou událost popisuje takto: „At ubi ipse princeps [Václav II.] annos
robustioris attigit etatis, advertens prudenter, quantam genitrix sua propter
dictum militem incurrit infamiam, et quia idem miles in necem domini sui die
et nocte moliebatur, suscitans adversus principem Boemie tunc regem Vngarie,
eius ipse miles sororem in uxorem postea duxerat, nunc ducem Wratislauie ac
alios principes, quos sibi promissionibus et variis decepcionibus attrahere poterat, et iam non occultus sed manifestus videbatur principis Boemie inimicus.“128
Václav je tedy podle Beneše zrazován Závišem již před vlastním sňatkem
s Alžbětou Kumánskou. Kronikář zapracovává do své verze i postavu Jindřicha Vratislavského, kterého měl Falkenštejn popuzovat proti českému
králi, zároveň neopomíjí připomenout motiv pohany, kterou Záviš způsobil
126
127
128

Petra Žitavského Kronika Zbraslavská. FRB IV, s. 33.
Tamtéž.
Kronika Beneše z Weitmile. FRB IV, s. 459.
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Václavově matce tím, že ji pojal v zakázaný sňatek. Tento motiv je v celém
příběhu novinkou. Má své kořeny v kronice takřečeného Dalimila, podle
které: „…kralowa za zawissi gsuczi snyde/ a zawwisse tak wysoko wznide/ ze
poge sestru krale vherskoho/ a psasse sie kniezetem kniestwa morawskeho/ tehdi
zawissi pro materz hlawu spudi…“  129 Podle Dalimila je tedy hlavní příčinou
Václavovy nevole k Falkenštejnovi jeho vztah s královou matkou. Přesto
neopomene připomenout motiv Závišovy svatby s uherskou princeznou.
Oproti tomu František Pražský má ve své kronice zcela jasno. Záviš byl
zajat, neboť svým sňatkem s uherskou princeznou přivedl Václava do veliké
tísně: „…Prefatus vero Zavissius sororem regis Ungarie matrimonio duxit, et sic
rex in maxima permansit anxietate. Quem in castro Pragensi in brevi cum suis
fidelibus captivavit.“  130 Zajímavě pojednal o vztahu mezi Závišem, Václavem
a Ladislavem i Přibík Pulkava. V jeho podání si Záviš bere Ladislavovu
sestru z pýchy, která mu nedovoluje navrátit se do stavu, z kterého vzešel.
Následně Záviš zve Václava i uherského švagra na křtiny svého dítěte
z manželství vzešlého. „…Principes vero Bohemie cognito, quod ipsum dictus
baro ad huiusmodi convivium invitaverat fraudulenter, utpote quia rex Ungarie
et dux Wratislavie convenientes ibidem debuerant in suum interitum conspirasse…“  131 Zcela unikátní však zůstává pojetí tvůrce rýmované skladby Král
Přemysl a Záviše, pocházející někdy z 15. století. Podle tohoto díla Ladislav
s vydáním své sestry z kláštera nesouhlasil, avšak: „…Potom Záviše chtíše se
s králem uherským usmířiti,/ poče jeho na hody k sobě zváti./ Také pozva krále
Václava českého,/ toho pastorka svého./ I učiniv hody veliké,/ turnej, klání všeliké,/ neb s ní měl syna krásného./ Ale na těch hodech přihodi se Závišovi mnoho
zlého./ Neb oba krále o něm zlů radu učiništa,/ a oč sa uradili, to dokonašta./
Král Václav, pastorek jeho, vece:/ ‚Záviše jest mú mateř proléhal,/ a tobě, králi
uherský, tvú sestru z kláštera bez tvé vuole pojal./ A ještě z nás své blázny činí/
a zuove nás na hody své./ Nechť toho, jakž zaslúžil, požive zle.‘/ Tu jeho na těch
hodech jechu…132 Na těchto verších jasně vidíme, nakolik již v 15. století žil
příběh o mocném Závišovi z Falkenštejna svým vlastním životem. Čekat,
že jej budeme schopni rekonstruovat po sedmi přešlých staletích, je tedy
nadmíru troufalé. Naše soudy zůstanou navždy hypotézami.
Přesto lze tvrdit, na základě výše snesených svědectví narativních
pramenů, že uherská svatba Záviše z Falkenštejna a jeho vztahy s uherským králem Ladislavem IV. představují daleko více bod, v němž dochází
k rozlomení dosud úzkého sepětí postojů mladého krále a jeho otčíma.
Tento závěr nám však nedává žádný prostor pro údajnou Závišovu politiku
velkého slohu, jíž měl Falkenštejn, určující podle literatury zájmy české
129 Viz Staročeská kronika tak řečeného Dalimila II. Edd. J. Daňhelka – K. Hádek – B.
Havránek – N. Kvítková. Praha 1988, s. 439.
130 Chronicon Francisci Pragensis. FRB. N. S. I, s. 19.
131 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína. FRB V, s. 171.
132 Král Přemysl Ottakar a Záviše. FRB III, s. 242.
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zahraniční politiky, jdoucí ve stopách zlatého a železného krále, opětovně
napnout zájem mladého Václava k jižním částem země Přemysla Otakara II.
Ve vzduchu pak zůstává viset otázka, jaký spor mezi Albrechtem Habsburským a Václavem II. doopravdy řeší již několikrát zmiňovaná listina
z 20. května 1288.
Na prozaickou, a snad právě proto přehlíženou, odpověď upozornil
již Josef Šusta, podle nějž ze dvou dopisů vévody Albrechta a jeho maršálka Štěpán z Meissova blíže neurčeným šlechticům vysvítá, že v této
době dochází k loupeživým vpádům z české strany na území Rakouska.133
Oslovení oněch pánů v obou listech je bohužel neadresné. A tak nejen
že nevíme, o koho jde, nevíme ani, zda byli z Čech. J. Šusta a J. B. Novák
usuzovali, že tomu tak je, pouze na základě toho, že se oba dva jmenované
dopisy dostaly do formulářové sbírky biskupa Tobiáše. I zde jde samozřejmě o domněnku. Přesto nelze toto prosté vysvětlení celé záležitosti
přehlížet. Přiznáme-li formulářům alespoň částečnou míru sdílnosti,
nepřekvapí nás, že se Albrecht Habsburský spojuje s částí české šlechty,
nespokojené se stavem věcí, ustaveným landfrýdem z roku 1284. Cílem
naší úvahy přitom není a priori snižovat závažnost situace mezi rakouským
vévodou a českým králem v květnu 1288. Setrváme-li však v pozici odmítající „Závišovu politiku velkého slohu“ jakožto motoru české zahraniční
politiky let 1285–1288, nezbývá nám než setrvat u střízlivých vysvětlení,
které nám prameny a naše poznání dovolují.
Jedním z takových střízlivých a dosud nepromýšlených motivů roztržky mezi pražským dvorem a Habsburky je i otázka věna královny Guty.
Jeho rozsah se měnil již v časech opakovaných dohod mezi Přemyslem
Otakarem II. a Rudolfem. V listině z 21. listopadu 1276, stvrzující příměří
mezi českým a římským králem, je jako věno Guty habsburské určeno na
čtyřicet hřiven stříbra, které mají být postupně po čtyřech tisících hřiven
spláceny ze statků ležících na levém břehu Dunaje směrem k českým, moravským a uherským hranicím s výjimkou měst Kremže a Steinu. Levobřežní
část Rakouska měla tak i nadále pod kontrolou Přemysla Otakara II. Listina zároveň ustanovuje tento stav i po případné smrti Přemyslova syna
Václava. „Zadunajskou“ část Rakouska mohl Rudolf či jeho následníci
pouze vykoupit.134
Již v následujícím roce je však Gutino věno razantně ztenčeno na
deset tisíc hřiven stříbra, za které bylo Přemyslovi dáno jako zástava říšské
město Cheb s příslušenstvím.135 To měl ostatně Přemysl Otakar v této době
ve svém držení. Již za rok se ale situace mění, český král umírá v bitvě na
Moravském poli a Čechy prochází těžkým obdobím nestability spojené
133 Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 368–369. Listiny viz Formulář biskupa Tobiáše
z Bechyně, s. 91– 93, č. 111, 112.
134 CDB V/2, s. 518–521, č. 822.
135 CDB V/2, s. 541–546, č. 836.
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s absencí ústřední moci. Cheb se tak jako říšské město navrací zpět do
rukou říšského krále. Situace se nemění ani po návratu Václava II. do Čech
na jaře v roce 1283, a jak ukazují i připomínané události roku 1285, Cheb
zůstává nadále v rukou Rudolfa I. Habsburského. Na nároky českého krále
ve vztahu k věnu jeho ženy jako by se zapomnělo. Zapomněli na ně i lidé
z okruhu dvora mladého následníka českého trůnu? Nedostala se otázka
na program jednání, která sváděl mladý Václav společně se svou matkou
Kunhutou s Rudolfem při své návštěvě Chebu roku 1285? Nezapomínejme, že Václav si do Chebu dozajista nejel pouze pro pomyslný věneček
své choti. Počítal s tím, že si ji odvede s sebou do Čech. Domnívám se, že
mu v tom nebránil ani nízký věk manželů, ani blíže nedoložitelná averze
krále Rudolfa k Záviši z Falkenštejna. Problém, který v Chebu vyplaval
na povrch, byl zcela prozaický, tchán a zeť se nedohodli na výši a formě
Gutina obvěnění!
Nevyjasněnost otázky věna královny Guty mohla ostatně stát i v pozadí sporu mezi Václavem II. a Albrechtem Habsburským v roce 1288. Ohlas
této kauzality přináší Zbraslavská kronika v kapitole, jež je účelně kronikářem zařazena před události roku 1292, kdy Václav II. odepřel podporu
Albrechtově volbě římským králem, čímž porušil dohodu s Rudolfem
Habsburským, v té době již mrtvým. Pramen nás informuje o neshodách
mezi švagry, které se pokouší smírně vyřešit Guta Habsburská sjednáním
schůzky obou rivalů k Znojmu. K jednání se měli dostavit bez ozbrojenců,
pouze ve skromném doprovodu dvaceti lidí. Václav tak na stránkách kroniky
opravdu učinil, avšak Albrecht využil slabosti svého soka a překvapil jej
početným houfem ozbrojenců, jejichž účastí podpořil své argumenty a přesvědčil Václava o své pravdě. Václav zahanbeně opustil místo schůzky, avšak
od té chvíle kladl jakémukoli počínání svého švagra překážky do cesty.136
Tímto příběhem tedy ospravedlňuje zbraslavský kronikář příklon českého
krále k volbě Adolfa Nasavského v roce 1292. Jádrem sporu mezi švagry
nemuselo být nic jiného, než připomínané věno královny Guty. Nechme
promluvit samotný pramen: „In illo tempore, quo Rudolfus, Romanorum rex,
Wenceslao, heredi regni Bohemie, Gutam filiam suam, legitime pro consorte tradidit, ipse ducatum Austrie a metis Morauie usque ad margines Danubii eidem
dotalicii nomine assignavit. Albertus vero, eiusdem Rudolfi filius, quem pater
in Austria pro tutore capitaneoque pro tempore locaverat, temporibus puericie
Wenceslai ipsam partem Austrie eidem pro dotalicio assignatam suis eam usibus
applicando potenter tenuit, eamque regni Wenceslao iam facto adolescensiori
frequenter ammonitus ab eodem resignare penitus recusavit.“137 Adekvátním
věnem habsburské princezny bylo tedy podle Oty Durynského rakouské
vévodství od moravských hranic po hranice dunajské. Toto území však
136
137

Petra Žitavského Kronika zbraslavská. FRB IV, s. 56.
T a m t é ž , s. 55.
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obsadil Albrecht Habsburský ještě v čase, kdy jej jeho otec pověřil správou
zemí babenberského dědictví. Tady kronikář zjevně odkazuje na dobu
Václavova dětství. Albrecht se následně zdráhá již dospělejšímu Václavovi
tuto část Rakouska vydat, ačkoli o ni byl často upomínán.
Zbraslavský kronikář tedy znal, možná z ohlasu a možná i z listiny
samotné, první verzi Gutina věna, tak, jak bylo navrženo již v roce 1276.
Jeho redukci na Chebsko nebere ve svém příběhu v potaz. Není bez
zajímavosti, že v tom se shoduje podání Zbraslavské kroniky s pojetím
Ottokara Štýrského, podle něhož dostává Guta jako věno zemi na sever
od Dunaje.138 Vzhledem k tomu, že jmenované kroniky vznikají nezávisle
na sobě, jak ukázal již připomínaný Miloš Vystyd, můžeme předpokládat,
že se „rakouské“ pojetí Gutina věna stalo ve dvacátých letech 14. století
běžně dostupným a prameny tradovaným „faktem“.139 Zbraslavská kronika
nám navíc přináší cenný časový údaj ke vzniku sporu mezi švagry: „In illo
tempore, quo Rudolfus, …,Wenceslao, …, Gutam filiam suam, legitime pro consorte tradidit,“ tedy v době, kdy Rudolf vydal svou dceru Jitku Václavovi
řádně za choť. To se však událo, jak jsme viděli výše, až v roce 1287. Pokud
bychom věřili této informaci Zbraslavské kroniky, pak je možné chápat
spor mezi Albrechtem a Václavem zcela prozaicky jako spor o Gutino věno.
Období 1285–1287 v tomto ohledu představuje období vyjednávání mezi
českým dvorem a Rudolfem I. Habsburským o jeho podobě. Rudolf snad
nakonec opravdu přislíbil navrátit se k původnímu způsobu obvěnění své
dcery, kterou následně do Čech vyslal. Narazil však na odpor svého syna
Albrechta, který nebyl již pouhým rakouským správcem, ale vévodou,
a jakékoli tříštění země se neslučovalo s jeho zájmy. V nastalé nepřehledné
situaci na moravsko-rakouské hranici snad opravdu docházelo k menším
potyčkám. Václav, řešící složitou situaci nově nastalé domácí války mezi
skupinami panstva a opuštěný otčímem Závišem, hledajícím posílení vlastní
pozice sňatkem s uherskou princeznou, neměl však na silové řešení sporu
s habsburským švagrem dostatek sil a zřejmě ani zkušeností. Albrecht navíc
využívá vnitřní nestability poměrů v Českém království a získává na svou
stranu i část české šlechty. Zároveň se pojišťuje proti případnému vlivu
uherského krále Ladislava IV., s nímž měl podobně jako s Václavem II. řadu
pohraničních sporů. Albrecht jistě věděl o připravovaném sňatku Záviše
s Alžbětou Uherskou a zahrnutím uherského krále do smírčích listin se
předem snaží eliminovat případné spojenectví mezi českým a uherským
dvorem. Přijmeme-li tuto hypotézu, pak Václav vystoupil ze Závišova stínu
již v této době, tedy v době vydání listiny 20. května 1288. Odpověď na
otázku, proč na místě rozhodčích na straně Václava vystupují v této době
Ojíř z Lomnice, Vítek z Hluboké, Jindřich z Rožmberka a Tas z Lomnice,
138
139

Ottokars österreichische Reimchronik, s. 236, v. 17840–17844.
V y s t y d , M.: Die steierische Reimchronik, s. 238–240.
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tedy prominenti tzv. Závišovy strany, je opět zcela prozaická: všichni výše
jmenovaní zastávají ještě v květnu 1288 vrcholné úřady a jako takoví jsou
povoláni ke svému dílu odpovědnosti za nastalou situaci. Tato skutečnost
dokresluje i závěry, podle kterých se Záviš vydává do Uher pouze ve svém
vlastním zájmu a jeho akce není nikterak provázána s oficiálním postojem
českého dvora.
Sledujeme-li dále osudy Gutina věna, je naší jedinou stopou kronika
Přibíka Pulkavy, který k roku 1290 píše: „Anno Domini MCCXC cum, sicut
supra dicitur, Wenceslaus predictus Gutam, filiam regis Romanorum Rudolphi,
duxerat in uxorem et sororem suam Rudolpho, regis Rudolphi primogenito,
coniugem tradidit viceversa, pacta inter regem Ottakarum, patrem suum, cum
eodem Rudolpho concepta per amiciciam renovantur. Et contractus tempore
dictus Rudolphus Wenceslao, principi Bohemie, decem milia marcarum argenti
assignavit in dotem abligans sibi civitatem Egrensem cum tota eius provincia.“140
Jak vidíme z předkládané pasáže, je třeba k časovým údajům Pulkavovy
kroniky přihlížet s velkou dávkou shovívavosti. Podobně je tomu i s určením Rudolfa mladšího jako prvorozence římského krále. Tento kronikářův
omyl na stranu druhou dokresluje dobové povědomí o snaze Rudolfa I.
dohodnout se s voliteli na příští volbě svého stejnojmenného syna římským králem. V Pulkavově pojetí získává Václav II. Gutino věno až poté,
co dochází k naplnění obou dynastických sňatků. Výše věna přitom přímo
odpovídá druhé dohodě mezi Přemyslem Otakarem a Rudolfem Habsburským. Je vypočítáno na deset tisíc hřiven, za což je králi dán do zástavy
Cheb s příslušenstvím. Pulkava datuje dohodu rokem 1290. První doklad
o tom, že se Václav chová k Chebu jako ke svému městu, nám přinášejí až
listiny z 23. a 24. října 1291, kdy Václav potvrzuje waldsaskému klášteru
a Chebským jejich výsady.141 Teprve tehdy, až po smrti Rudolfa I., lze tvrdit,
že je spor o Gutino věno plně urovnán. Zajímavé přitom je, že Pulkava
neví nic o jeho původní výši. Zdá se však, že Václav, soustředící se v druhé
polovině roku 1288 a po celý rok 1289 na domácí spory s českou šlechtou
a zároveň na revindikaci královských majetků z rukou blízkých příbuzných
v té době již zajatého Záviše, ponechává otázku věna své manželky doposud
otevřenou. Spor s rakouským vévodou Albrechtem v květnu 1288 odhaluje mladému králi, nakolik je rakouská otázka pro rodící se habsburskou
hegemonii v zemích babenberského dědictví citlivá, a až do smrti tchána
Rudolfa se smiřuje s kompenzační zástavou jistého Chebska. Další smírčí
jednání ustavená dohodou z 20. května 1288 na 9. září někam na moravskou hranici „inter Znoimam et Seveld“ (tedy mezi Znojmo a Seefeld), se,
jak napovídá Václavův itinerář, ostatně nekonala.142
140
141
142

Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína. FRB V, s. 172.
RBM IV, s. 744, č. 1886, RBM II s. 668, č. 1555.
RBM II, s. 626, č. 1459.
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Jediným přímým pramenem, dovolujícím nám uvažovat o možných
nárocích Václava II. na země babenberského dědictví před rokem 1291, tak
zůstává již výše zmiňovaný dopis Václava bamberskému biskupu Arnoldovi
ze 17. března 1287, jehož obsah dává tušit, že se Václav pokoušel uplatňovat
nárok na Korutany. Způsob dochování tohoto pramene nás však nabádá
k opatrnosti. Vedle toho jistý nárok na část rakouského vévodství přisuzuje
Václavovi II. i Zbraslavská kronika, připomínající Gutino věno. I zde se
jedná o pramen přinejmenším nejistý. To, co z pramenů ani v nejmenším
nevyplývá, je v literatuře šířené pojetí české zahraniční politiky mezi lety
1283–1288 jako odrazu dalekosáhlých expanzivních konceptů králova
otčíma Záviše z Falkenštejna. Není cílem této studie umenšovat vliv rodu
Vítkovců na směřování politiky českého krále v tomto období, ani jejich
významné postavení mezi domácí šlechtou. Přesto musíme konstatovat, že
k obrazu „démonického“ Záviše přispívají vedle narativních pramenů daleko
více moderní dějepisci, nakládající se spornými prameny, uchovanými ve
formulářových sbírkách, jako s fakty zachycujícími politické reálie.
Situace let 1283–1289, tak jak ji alespoň můžeme z pramenů poznávat,
není v žádném případě situací velkých politických vizí Záviše z Falkenštejna, snažícího se navázat prostřednictvím nedospělého krále Václava II. na
politiku Přemysla Otakara II. Prameny jasně ukazují, že jde o dobu, v níž se
královská moc pokouší především o stabilizaci vnitřních poměrů v Českém
království a zejména o vybalancování sil napříč panskými rody. Právě to
se stává osudným i Závišovi, jenž se ujímá v jisté době role praktického
vykonavatele moci za nedospělého panovníka tak, jak to vidíme např. na
Moravě v roce 1286. Z pohledu zahraniční politiky se jedná o hledání
vyváženého vztahu mladého krále Václava II. a jeho rádců k římskému
králi Rudolfovi I. a jeho synům. Tyto vztahy, zatížené řadou nevyjasněných
záležitostí, které zdědil Václav ještě po svém otci, nebyly vždy tak jednoznačně srdečné jako v letech 1289–1290, kdy Rudolf oficiální cestou přijímá
českého krále zpět mezi říšskou elitu.143 Naopak! Otázka výše věna dcery
Rudolfa I. Guty, nabourávající ve svých důsledcích celistvost habsburské
moci v Rakousku, byla natolik choulostivá, že, podle závěrů předložených
v této studii, byla jedním z důvodů otevřených sporů mezi českým králem
a rakouským vévodou Albrechtem.
Předkládaná studie především odhaluje chatrné základy, které
poskytují prameny (především formulářové sbírky, kopiáře a tendenční
kroniky) dosud přijímanému konceptu „velkých“ českých dějin. Ukazuje
se, že v letech 1283–1291 máme jen pramálo důkazů o snahách českého královského dvora (ať již prezentovaného Václavem II. či Závišem
z Falkenštejna) získat zpět země babenberského dědictví. První doložený
143 4. března 1289 uděluje Rudolf v Chebu Václavovi II. hodnost říšského arcičíšníka
a volitele římského krále. Viz ACRB I, s. 58–59, č. 34.
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pokus o otevření otázky držení rakouského a štýrského vévodství ze strany
českého krále nalézáme až v roce 1292. Děje se tak v souvislosti s tlakem
české diplomacie na nového římského krále Adolfa Nasavského, ve snaze
profitovat z podpory volby tohoto rivala Albrechta Habsburského. To
je však situace ve střední Evropě již docela jiná a aktéři politických her
druhé poloviny 80. let 13. století jsou včetně Záviše z Falkenštejna vesměs
mrtví.144 Možnosti a motivační horizonty zahraniční politiky českého krále
se nebývale rozšiřují. Děje se tak vzhledem k uklidnění domácí politické
situace a uvolnění mocenského prostoru, způsobeného smrtí Rudolfa I.
Habsburského v roce 1291 i jeho stejnojmenného syna Rudolfa v roce
1290. Zároveň to umožňuje i úmrtí uherského krále Ladislava IV. v roce
1290 a skon významných piastovských knížat Leška Černého v roce 1288
a Jindřicha IV. Vratislavského v roce 1290. To je však již další z kapitol
zahraniční politiky českého krále Václava II., jíž je třeba věnovat samostatnou studii v rámci následných bádání.
Zu den Quellen der Außenpolitik Wenzels II. in den Jahren
1283–1289
Der Vf. beschäftigt sich mit der problemgeladen Etappe in der Entwicklung des mittelalterlichen böhmischen Staates im Zeitraum 1283–1289. Er untersucht dabei insbesondere zwei
Ebenen: zum einen das konfliktreiche Verhältnis zwischen dem jungen Herrscher Wenzel II.
und dem böhmischen Adel, namentlich Wenzels Stiefvater Zawisch von Falkenstein, und
zum anderen die Beziehungen der böhmischen Diplomatie zu den angrenzenden staatlichen
Gebilden. Als Schlüsselproblem sieht der Autor in der Frage der Ambitionen Wenzels II.
auf die Länder des babenbergischen Erbes. Es wird deutlich, dass diese – von einem Gros
der internationalen Literatur als erwiesen angesehenen – Ambitionen in den Quellen keine
verlässliche Stütze erfahren und sich folglich das Bild der Außen- und Innenpolitik Wenzels
nicht hierauf begründen lässt. Dies wirft u. a. auch ein anderes Licht auf Zawischs sog. „Politik großen Stils“, die nach bisherigen Auffassungen die gesamte Außenpolitik Böhmens im
Untersuchungszeitraum beeinflusst habe. Die Studie zeigt Zawisch viel mehr als einen auf
eigene Faust handelnden Abenteurer, als einen der bedeutenden Magnaten jener Zeit, der
besonders dadurch hervortrat, indem er die Königinwitwe zur Frau nahm. Seine Taten führten
vornehmlich zu einer persönlichen Bereicherung und einer Zunahme des eigenen Prestiges.
Damit entfremdete er sich u. a. von einem Teil der eigenen Verwandtschaft. Das Problem
des Bürgerkriegs in Böhmen in den Jahren 1288–1289 entstand somit nicht durch Zawischs
Gefangenschaft und Verurteilung, sondern erst nachdem sich der junge König bemühte, seine
Machtbefugnisse über diejenigen Güter zu erlangen, die Zawischs Verwandtschaft in den
Jahren 1284–1288 dank des Einflusses des Falkensteiners bei Hofe erlangt hatte.
Unter diesen Aspekten bewertet der Autor die sog. Egerer Hochzeit des Jahres 1285
neu. Nachfolgend unersagte Rudolf von Habsburg seiner Tochter, zusammen mit Wenzel,
die Weiterreise nach Böhmen nicht etwa aus Angst vor Zawisch, sondern aufgrund der Unsicherheit der gesamten böhmischen Verhältnisse und möglicherweise auch aufgrund der
144 Václav se pokusil o zisk babenberského dědictví 30. června 1292 v souvislosti
s volebními sliby, které mu dal Adolf Nasavský. Viz Constitutiones et Acta Publica Imperatorum
et regum III. Ed. J. Schwalm. Hannoverae – Lipsiae 1904–1906, s. 467–468, č. 480. K tomu
srov. Š u s t a , J.: České dějiny II/1, s. 439.
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Ungewissheiten über Wenzels Gesundheitszustand. Die Studie widerspricht somit älteren
Vorstellungen, denen zufolge Wenzel in Eger von Rudolf seine Besitzungen als Lehen empfangen sollte, und präsentiert vielmehr eine andere Lösung, wobei die gesamte Frage aber
aufgrund der fragmentarischen Quellenüberlieferung weiter diskutiert werden muss. Zugleich
beschäftigt sich der Vf. mit dem Projekt der Krönung Wenzels II. im Jahre 1287, doch auch
hier gestatten die Quellen keine Bestätigung bisheriger Interpretationen. Ein neues Licht
wirft die vorliegende Studie auch auf die Frage der Ankunft Gutas von Habsburg in Böhmen:
Neben der traditionellen Darstellung zeigt sich auch die Möglichkeit, diese Problematik auf
der Grundlage der Chronik Ottokars von Steiermark zu interpretieren. Der Vf. unternimmt
zugleich den Versuch, den außenpolitischen Streit zwischen Albrecht von Habsburg und
Wenzel II. im Jahre 1288 zu hinterfragen und die Rolle zu beleuchten, die hierbei die Hochzeit
Zawischs von Falkenstein mit einer ungarischen Prinzessin spielte, wobei hier ebenfalls auf
die Chronik Ottokars von Steiermark Bezug genommen wird. Als möglichen Anlass für das
Zerwürfnis im Jahre 1288 wird die Frage des Lehens der Gemahlin Wenzels II., Guta, ins
Spiel gebracht, das zu diesem Zeitpunkt noch immer zurückgehalten wurde.
Die Situation in den Jahren 1283–1289 – zumindest wie wir sie aus den Quellen entnehmen können – erscheint folglich nicht als Beleg für große politische Visionen Zawischs
von Falkenstein, der damit versucht haben könnte, mit Hilfe des unmündigen Königs Wenzels
II. an die Politik Přemysl Ottokars II. anzuknüpfen. Die Quellen zeigen klar, dass es sich
um eine Zeit handelte, in der sich die königliche Macht vor allem um die Stabilisierung der
innenpolitischen Verhältnisse im Königreich Böhmen bemühte, und vornehmlich um eine
Ausbalancierung der Kräfte zwischen den Magnatenfamilien. Gerade dies erwies sich auch
für Zawisch als schicksalhaft, der die Rolle als Exekutor der Macht für den unmündigen
Herrscher dergestalt ausübte, wie wir dies z. B. in Mähren im Jahre 1286 erleben. Unter
außenpolitischen Gesichtspunkten handelte es sich um die Suche nach einem ausgewogenen
Verhältnis des jungen Königs Wenzels II. und seiner Räte zum römisch-deutschen König
Rudolf I. und dessen Söhnen. Diese Beziehungen, durch zahlreiche ungeklärte Probleme
belastet, die Wenzel noch von seinem Vater geerbt hatte, waren keineswegs immer so
ausgesprochen herzlich wie in den Jahren 1289–1291, als Rudolf auf offiziellem Wege den
Böhmenkönig wiederum in den Kreis der Reichselite aufnahm. Im Gegenteil! Die Frage der
Höhe des Lehens für Rudolfs Tochter Guta, die in ihren Auswirkungen die Geschlossenheit
der habsburgischen Macht in Österreich gefährdete, erwies sich als derart empfindlich, dass
– den Schlussfolgerungen der vorliegenden Studie zufolge – diese zum offenen Streit zwischen dem böhmischen König und Herzog Albrecht von Habsburg führte.
Die Studie zeigt vor allem die äußerst fragmentarischen Grundlagen auf, die die
Quellen (in erster Linie Formularsammlungen, Kopialbücher und tendenziöse Chroniken)
für das bisher vorherrschende Konzept der „großen“ Geschichte Böhmens bieten. Es zeigt
sich, dass wir für die Jahre 1283–1291 nur sehr wenige Zeugnisse für die Bemühungen
des böhmischen Königshofes finden – unabhängig, ob dieser nun durch Wenzel II. oder
Zawisch von Falkenstein präsentiert wurde –, die Länder des babenbergischen Erbes zurück
zu gewinnen.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Petr Odehnal
„K většímu zlepšení statků našich“
Příspěvek k poznání formování městeček a měst
na základě materiálu z Valašských Klobouk,
Brumova a Vlachovic

Tato studie si klade za úkol přiblížit jednak pozoruhodný osud
Valašských Klobouk, které byly před polovinou 14. století založeny jako
vesnice, záhy se staly městečkem a v 16. století pak městem, jednak si
povšimnout povýšení Brumova, ležícího 6 kilometrů jižně od Valašských
Klobouk, a Vlachovic, ležících 6 kilometrů východně od Valašských Klobouk, na městečko.
Ze vsi městečkem, z Klobúku Klobúky
František Hoffmann spočítal na Moravě (i s Opavskem) k roku 1300
38 městeček, k roku 1400 pak již 118 (k roku 1500 jich bylo už 152),
Jaroslav Mezník odhadl počet městeček k roku 1350 na 55–80. U měst
k zásadnějším změnám ve 14. století nedošlo, městská síť byla vybudována
již ve 13. století. K roku 1300 jich Hoffmann uvádí 37, k roku 1400 pak
50. Mezník k roku 1350 napočetl 48 měst, k roku 1410 pak 54, Jaroslav
Marek počítá k roku 1400 s 52 městy.1
Vigilie svatého Matěje léta tisícího třístého čtyřicátého prvního, 20. září
1341. K tomuto dni byla v Olomouci datována listina moravského markraběte
Karla, listina, kterou vstoupily Valašské Klobouky do příběhů dějin.2
1
H o f f m a n n , František: K systémové analýze středověkých měst. ČČH 88, 1990,
s. 265. Tabulku Hoffmann publikoval i v syntetické práci České město ve středověku. Praha
1992, s. 86. Mezník, Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999, s. 64, 353;
M a r e k , Jaroslav: Městská síť na Moravě v 15. a 16. století. Studie o moravské společnosti
v době jagellonské I. ČMM 90, 1971, s. 293. O průběhu a dosavadních výsledcích výzkumu,
zaměřeného mimo jiné na vývoj počtu vesnic, městeček a měst na Moravě od 14. do 16. století
(sledována data k letům 1375, 1420, 1475 a 1525), informovali M e z n í k , Jaroslav
– P a p a j í k , David: Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14. – 16. století. Bilance
dosavadního zkoumání. ČČH 99, 2001, zvl. s. 36–39.
2
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (= CDM) VII. Ed. P. Chlumecký. Brno 1858,
č. 357.
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Markrabě Karel svěřil úkol kolonizovat tuto polohou centrální část
rozsáhlého brumovského pohraničního panství jistému Ješkovi, který je
v listině titulován Ješek z Klobúku („Jesco de Clobuk“). Jeho úkolem bylo
strategicky vhodně doplnit stávající osídlení oblasti, osídlované již v první polovině 13. století: první zmínka, kterou můžeme vztáhnout k hradu
Brumovu, je z roku 1224,3 k roku 1261 čteme ve spojení se založením
vizovického kláštera o Vlachovicích.4
Zakládací listina zaznamenala, že Ješek prokázal markraběti „svými
pracemi a náklady (…) milé služby“, a to „při založení a vystavění nových
našich vesnic, totiž Klobúku a Poteče, k většímu zlepšení statků našich markrabství
moravského“. Září 1341 tedy jistě není datem založení obou vesnic, nýbrž
dokladem ukončení jisté fáze jejich výstavby, jak upozornil Zdeněk Pokluda.5 Domnívám se, že šlo o založení „na zelené louce“, neboť další listina
z roku 13566 mluví o tom, že údolí trpí neustálými povodněmi. Na návrší
nad původní vesnicí proto bylo založeno městečko Nový Klobúk.7
Vědci, kteří se zabývají vývojovými změnami klimatu, definovali pojem
malý pluviál (z lat. pluvium, déšť). Jde o období trvající několik desítek let,
pro která je charakteristická nadměrná srážková činnost. Ve druhém tisíciletí
byly vymezeny čtyři malé pluviály, přičemž druhý v pořadí je ohraničen
léty 1310 a 1350.8 Tedy: Ješek se svými druhy zjevně přišel (odkud?) do
neznámých, neprověřených míst (jinak by je nezaskočily povodně), obě
vsi založili v údolí řeky, která slibovala poskytovat dostatek vody. Jedna
z nich dokonce ležela v místě, jímž protékalo a v němž se stékalo několik
potůčků, což také vesnici dalo název: Potočí (Potočie), Potoč – Poteč.9
Zeměměřič, který s kolonizátory přišel, nejprve důkladně prozkoumal
terén. Jistě nejlepší představu mohl získat pohledem z vrchů Královec
a Jeleňovská. Obě vesnice byly založeny kolmo ke komunikaci procházející údolím táhnoucím se od Vlárského průsmyku k Pobečví (řekněme od
Brumova ke Vsetínu), údolím, do kterého ústí i Lyský průsmyk, údolím, jímž
právě v těch místech protéká řeka dnes zvaná Klobučka. Osou nových vsí
měly být přítoky této řeky, přičemž tyto přítoky byly obklopeny pozemky
3
J a n i š , Dalibor – K o h o u t e k , Jiří: Královské hrady východní Moravy
a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica 28,
2003, s. 357–374, zvl. s. 363–367.
4
CDM III. Ed. A. Boček. Olomouc 1841, č. 324.
5
P o k l u d a , Zdeněk: Počátky Valašských Klobouk. Zlínsko od minulosti k současnosti
13, 1994, s. 10.
6
MZA Brno, SOkA Zlín, Archiv města (= AM) Valašské Klobouky, inv. č. 1. Také CDM
IX. Ed. V. Brandl. Brno 1875, č. 19.
7
„Všimněme si, jak naprosto samozřejmou součástí utváření nových poměrů se stávaly sídelní
přesuny,“ upozorňuje K l á p š t ě , Jan: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005,
s. 374.
8
V a š k ů , Zdeněk: Naše malé pluviály. Vesmír 76, 1997, č. 9, s. 512–515 a 519–
522.
9
O d e h n a l , Petr: Poteč. Kapitoly z historie obce. Poteč 2003, s. 10–11, 19, pozn. 4.
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s relativně dobrou půdou. Typologicky se vesnice s takovou strukturou
uspořádání usedlostí charakterizují jako vesnice ulicové, neboť cesta při
potoku, podél níž byly usedlosti z obou stran štítově seřazeny, měla jen
místní význam. O vyměřené návsi nelze v obou případech mluvit, její funkci
ale samozřejmě plnil prostor mezi řadami usedlostí.
Za svou práci obdržel Ješek od markraběte dědičně kloboucko-potečské rychtářství („Judicium predictarum villarum novarum Clobuk et Potecz“)
a k tomu ještě třetinu příjmů ze soudu, svobodnou lánovou usedlost,
dále „mlýn o jednom složení, rybník, krčmu, jatku, jednoho kováře, lázeň, ševce
a dva podruhy v Klobúku, podobně v Poteči, čtyři obyvatele v Klobúku, podobně
v Poteči, kteří třikrát za rok tomu kterému rychtáři dary přinášejí“. Dále mohl
svobodně užívat háje, „také lovit ryby ve vodách“ a jeho majetek byl také
osvobozen od poplatků a desátků.
Markrabě Karel věnoval velkou pozornost péči o královské statky
a důchody, jedním z jeho prvních vládních činů ostatně bylo vykupování
královských hradů a panství ze zástav. Jestliže se 19. dubna 1342 zastavil
Karel na brumovském hradě (nechal zde dokonce vyhotovit dvě listiny),10
je možné předpokládat, že si prohlédl i dílo Ješka, který se tituloval podle
své sídelní vsi – z Klobúku: z Brumova pokračovala Karlova cesta do
Kroměříže.
O patnáct let později, na vigilii svaté Trojice léta tisícího třístého
padesátého šestého, tedy 18. června 1356, byla vydána v Brně markrabětem
Janem Jindřichem (markrabětem v letech 1350–1375) další listina, která
nařizovala vystavět na návrší nad dosavadním „městečkem“ (oppidum) městečko nové, Nový Klobúk, „se zachováním dne trhovního“. Jak již bylo řečeno,
jako důvod pro nové založení jsou uvedeny časté povodně, kterými údolí
trpělo. Nový Klobúk byl vybaven právy, která užívalo město Hradiště.
Markrabě Jan Jindřich je znám svou péčí, kterou věnoval rozvoji
markraběcího majetku. Pokračoval ve snaze svého bratra vykupovat majetky, které kdysi zastavil jejich otec, přikupoval také majetky další: tvrze,
hrady, města, městečka a vesnice. Za vlády Jana Jindřicha se například
počet markraběcích vesnic zdvojnásobil, počet markraběcích městeček se
dokonce téměř ztrojnásobil. Některé vesnice povýšil na městečka, a dokonce
je znám i případ, kdy Jan Jindřich „sám“ založil nové město či městečko.
Tím případem je právě Nový Klobúk.11
Nový Klobúk vytváří s kostelem a Starým Klobúkem těsný trojúhelník,
nejvýše položen je kostel, stojící na návrší nad Starým Klobúkem.12 Prostor
10
P o k l u d a , Zdeněk: Brumov, osudy hradu a jeho držitelů. Hýsly 2005, s. 17.
11
M e z n í k , Jaroslav: Lucemburská Morava 1310–1423. Praha 1999, s. 182–185.
12
Inspirativní studií o půdorysu moravských středověkých měst je práce H o s á k ,
Ladislav: Poznámky k půdorysu středověkého moravského města. Sborník prací historických IV.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica 15 – Historica IV. Praha
1963, s. 143–172.
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náměstí Nového Klobúku, které se svažuje k jihovýchodu, byl velmi velkoryse vyměřen: severovýchodní a jihozápadní strana měří 140 m, jihovýchodní
a severozápadní strana 130 m, celkem tedy 18 200 m2. Jihovýchodní strana
náměstí je rovnoběžná s komunikací mířící k jihu, k Brumovu. Prostor před
jihozápadní stranou náměstí je součástí komunikace směřující na východ
od Klobouk. Srovnáme-li výměru klobouckého náměstí s náměstími jiných
lokalit,13 vidíme, že bylo náměstí Nového Klobúku předimenzováno a že
nové založení mělo zřejmě městské ambice.
Zakladatelský záměr není v listině jasně dosvědčen. Pokusme se přesto
k jeho poznání přiblížit. Domnívám se, že skutečnost, že městečko bylo
vysazeno k roku 1356 znovu a ke všemu nadáno i poměrně rozsáhlými
právy (a že přitom původní osada nezanikla a fungovala dál), lze vysvětlit takto. Časté povodně nebyly jediným důvodem k založení Nového
Klobúku, vždyť nápor dešťů malého pluviálu již dozníval, jen záminkou,
jedním z podnětů k nové, s ohledem na dispozici a rozlohu náměstí
můžeme dokonce říci velkolepé, lokaci. K založení městečka, které mělo
hrát v tvořící se síti obcí brumovského panství ústřední roli, roli centra
nejen náboženského a kulturního (fara), ale především hospodářského
(rozsáhlé čtvercové náměstí, které poskytovalo ideální prostor pro trhy)
a také soudního (hrdelní právo).
Výklad o záměru vytvořit z Klobúku jakési centrum podporuje jednak to, že někdejší ves, nyní zvaná Starý Klobúk, je již v lokační listině
z roku 1356 jmenována jako městečko, přičemž listina výslovně zmiňuje
i zdejší trhy, jednak to, že za Karla a Jana Jindřicha byl existenčně zajištěn kloboucký farní kostel svatého Kříže, jak se dozvídáme z pozdější
listiny krále Vladislava (1497, jmenován je zde tehdejší kněz Mikuláš).14
Vystavoval-li nějaký dokument pro kloboucký kostel ještě Karel, stalo se
tak před rokem 1350. A tedy již před tímto datem se Klobúk zjevně stal
městečkem. Ulicová dispozice někdejší vsi nemohla poskytovat dostatečný
prostor pro evidentně se rozvíjející trhy. Lze předpokládat, že obrovská
výměra náměstí souvisela se záměrem vybudovat při Lyském a Vlárském
průsmyku velký trh, který by byl centrem obchodu mezi východní Moravou
a přilehlou částí Uher.
K roku 1400 byla další nejbližší moravská města či městečka jihozápadně Slavičín (vzdálený asi 11 km vzdušnou čarou) a Uherský Brod
(asi 25 km vzdušnou čarou), severně Vsetín (asi 23 km vzdušnou čarou)
a severozápadně Zlín (asi 28 km vzdušnou čarou).
A byl to znovu Ješek, kdo pečoval o výstavbu nového městečka, Nového Klobúku. Výstavba nového městečka přitom obnášela i to, že muselo
13
Pražský Koňský trh: 41 730 m2, Plzeň 26 800 m2, České Budějovice 17 400 m2, Olomouc – Horní náměstí 17 000 m2, Rožnov pod Radhoštěm 8 300 m2, Valašské Meziříčí asi
6 500 m2. Srov. H o f f m a n n , F.: České město ve středověku, s. 117.
14
MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, č. 8622.
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dojít i k novému vyměření Starého Klobúku, což „odnesla“ především
pravobřežní část původního městečka. Akt také výrazně omezil vlastní
zemědělské zázemí obou lokalit. Část hospodářů Nového Klobúku tvořili
obyvatelé Starého Klobúku, jak naznačuje i listina z 30. dubna 1407, která
upravuje platy „lidem, ješto se z Klobúk na nové město vysadili“.15 K ulehčení
novým hospodářům stanovil roku 1356 markrabě pětiletou svobodu od
poplatků, „v obecné češtině lhůta zvanou“.
Vzhledem k tomu, že ve vsi Poteč bylo při zakládání vesnice vyměřeno
patnáct lánů (usedlostí)16 a že Starý i Nový Klobúk měly dohromady také
patnáct lánů,17 vznikl Nový Klobúk v ploše Starého Klobúku. Ke konci
16. století lze vysledovat v prostoru města 52 usedlostí, na předměstí pak
122.18 Čtyři vstupy do města byly chráněny branami. Návrší za severozápadní stranou náměstí, kde stál kostel obklopený hřbitovem, bylo jistě také
ohrazeno dřevěnou palisádou.19
Aktem z roku 1356 tedy vzniklo jakési dvojměstí, Starý Klobúk a Nový
Klobúk. Od prvopočátku to ale byl nerovný vztah. Nové městečko, velkoryse
vyměřené (na úkor starého) a právy obdařené, zcela zastínilo městečko
staré. Čím více se Nový Klobúk rozvíjel, tím více byl Starý Klobúk vnímán
jako jakési předměstí městečka nového. O městě a předměstí hovoří i listiny
Adama z Lomnice z roku 1540,20 takto člení Klobouky i pozemková kniha
z konce 16. století.21
A že byly obě obce záhy vnímány jako jeden celek, ukazuje, že se
ze dvou Klobúků staly Klobúky. Obě listiny ze závěru roku 1404 (23.
a 26. prosince) hovoří jen o „Klobúku“,22 jako Klobúky (plurál) jmenuje
někdejší Starý Klobúk listina (již česky psaná) markraběte Jošta z roku
1407, kterou byly upraveny poplatky klobouckých obyvatel („lidem, ješto
se z Klobúk na nové město vysadili“).23 Platy měly být odváděny ve dvou
15
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 4. Také CDM XIII, č. 473.
16
O d e h n a l , P.: Poteč, s. 14–17.
17
MZA Brno, D 1 Lánové rejstříky, L 312, f. 41–51.
18
Tyto vývody mi umožňují analýzy klobouckých gruntovnic, jež obsahují kontinuální
záznamy od konce 60. let 16. století. MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv.
č. 35–37. Některé poznatky jsem publikoval v práci O d e h n a l , Petr: Měšťané a předměšťané klobučtí. Příspěvek k poznání hospodářských poměrů poddaných na brumovském
panství ve druhé polovině 16. století na základě rozboru pozemkových knih. ČMM 119, 2000,
s. 45–64.
19
Po tatarských vpádech roku 1663 byla v letech 1669–1677 mezi výdajovými položkami
kloboucké fary i vydání tesařům za opravu parkánů, od „pobíjení parkánů farních“ a za hřebíky,
šindele a vápno na tyto opravy. Farní úřad Valašské Klobouky, Kniha kostelních počtů, bez
evidence uložení, f. 32–51b.
20
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 9–11.
21
Tamtéž, inv. č. 36 (Rejstra města Klobúky, dále jen RMK). Jde-li se i z nepříliš vzdálené
ulice na kloboucké náměstí, říká se ještě dnes, že se jde „do města“.
22
Tamtéž, inv. č. 2 a 3. Také CDM XIII. Ed. V. Brandl. Brno 1897, č. 345 („totique communitati in Klobuk“, „ad dictum oppidum Klobuk“) a 346 („in Klobuk et Potecz“).
23
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 4. Také CDM XIII, č. 473.
Domnívám se, že užití plurálu (byť v souvislosti se Starým Klobúkem) je odrazem proble-
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termínech, na sv. Jiří a na sv. Václava: z domů „krčemných“ se měly odvádět celkem dvě hřivny a k tomu 16 grošů ročně, domy bez krčem měly
platit půl hřivny a k tomu 2 groše. V úhrnu šlo jistě o navýšení platů, což
by mohlo ukazovat na to, že se hospodářská síla městečka během druhé
poloviny 14. století stabilizovala. Obecně lze říci, že peníze na zaplacení
peněžního úroku byly získány prodejem jen nevelké části zemědělcovy
úrody, šlo o méně než 5–10%.24
Důležitou listinu dostalo městečko 23. prosince 1404: markrabě Jošt
(markrabětem 1375–1411) jí udělil městečku právo konat výroční trh, který
se měl konat vždy o svaté Kateřině a trvat měl čtrnáct dnů.25
Situaci na Moravě konce 14. a počátku 15. století výrazně ovlivňovaly
války mezi markrabaty Joštem a Prokopem, které ukončila až Prokopova
smrt roku 1405. Markrabě Jošt obětoval své mocenské politice značnou
část markraběcího majetku, zbavoval se především středních a menších
majetků. Městečka Starý Klobúk a Nový Klobúk za jeho vlády zůstávala
markraběcím majetkem, s výjimkou krátkého údobí na přelomu 14. a 15.
století, když bylo roku 1399 dáno brumovské panství do zástavy.26 Jak ale
ukazuje jedna z výše citovaných listin, v prosinci 1404 opět disponoval
tímto majetkem moravský markrabě.
V nastalé bouřlivé epoše husitské se Klobučané snažili zajistit svá práva. Král Zikmund jim vyhověl, když dne 14. dubna 1421 vydal v Uherském
Brodě listinu potvrzující městečku všechna předchozí privilegia udělená
markrabaty Janem Jindřichem a Joštem.27 Zikmund se od počátku března
do poloviny května roku 1421 zdržoval na Moravě, jeho pobyt byl naplněn
řadou aktivit směřujících k naplnění dvou hlavních cílů: jednak připravoval
nové velké křižácké tažení do Čech, jednak se snažil zachránit situaci na
Moravě. Pobyty ve Znojmě, Brně, Olomouci, Uherském Brodě a Uherském
Hradišti byly provázeny četným potvrzováním a udělováním privilegií.28
Listinou z 24. února 1423 pak Zikmund vyřešil problematické trvání „dvojměstí“ a nařídil spojit „obojí Klobúk“ v jeden celek řízený jedním
rychtářem a sborem konšelů.29 Dokladem toho, že Klobouky svým charakmatického „dvojměstí“. Starší vlastivědná literatura ostatně pracovala s plurálem v případě
Starého i Nového Klobúku, Ješka jmenovala jako Ješka z Klobouk. S nominativem pracoval
jen autor první kloboucké monografie, učitel Antonín Ugwitz. Srov. U g w i t z , Antonín:
Místopis a dějiny města Valašských Klobouk. Kroměříž 1878.
24
Jaroslav Mezník ve své syntéze dějin lucemburské Moravy přebírá údaj Antonína
Kostlána. Uvádí, že na zaplacení poddanské dávky a desátku bylo třeba vyčlenit 10–20 %
úrody. Dodává ovšem, že toto číslo je zřejmě nadhodnocené a bude nutné je přehodnotit.
M e z n í k , J.: Lucemburská Morava, s. 150 a 456, pozn. 273.
25
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 2.
26
P o k l u d a , Z.: Brumov, s. 18. Srov. M e z n í k , J.: Lucemburská Morava, s.
223–308. Zde je na mapce na s. 292 městečko „Nové Klobouky“ označeno jako markraběcí
majetek zcizený v letech 1375–1410.
27
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 5.
28
V á l k a , Josef: Dějiny Moravy 1. Středověká Morava. Brno 1991, s. 124.
29
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 6.
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terem překračovaly charakter běžného městečka, je i vazba „civitatum seu
oppidorum“ v této listině. Klobouky sice nebyly povýšeny na město, ale akt
spojení dvou městeček, z nichž jedno mělo již delší čas tvář „předměstí“
toho druhého, jistě sváděl k takovému „zakolísání“. Přesné rozlišení pojmů
město a městečko nebylo, jak známo, ve středověku zcela ustáleno, docházelo proto někdy ke kolísání. Jak ukázal Zdeněk Pokluda, v případě Klobouk
toto kolísání ustává před polovinou 16. století, nicméně ještě počátkem
17. století se výjimečně objevuje označení Klobouk jako městečka.30
Na otázku, jak dlouho byly Klobouky a Poteč pod jedním rychtářem,
je těžká odpověď. Prameny mlčí. Ještě 26. prosince 1404 stvrdil markrabě
Jošt platnost privilegia z roku 1341 a souhlasil s tím, že dotčenou dědičnou
rychtu koupil Jan Jelenek.31 Dále můžeme jen usuzovat, že k rozdělení
rychty mohlo dojít v důsledku aktu z roku 1423, kdy král Zikmund nařídil spojit Starý a Nový Klobúk v jeden celek. Samostatného potečského
rychtáře, jenž byl v naší oblasti spíše nazýván fojt, nalézáme v pramenech
až počátkem 16. století (1516).32
A co se nám zachovalo z Klobouk 14. a 15. století? Především základ
půdorysu města, na někdejší Starý Klobúk dokonce dodnes odkazuje
pomístní název Staré město.33 Dále pak je dochováno jádro kostela.
Chrámová stavba se nachází v mírném svahu severozápadně nad
náměstím. V roce 2001 proběhly v kostele stavební práce, které umožnily
nahlédnout do počátků jeho stavebního vývoje. Především bylo rozpoznáno
středověké jádro stavby, a to v rozsahu původní chrámové lodi. Středověkou
stavbu zvenčí označuje průběžná soklová římsa sekaná z pískovce, která
obíhá zřejmě celý obvod lodi až po nasazení pozdějších bočních kaplí,
včetně odstupněného diagonálního opěrného pilíře na severozápadním
nároží. Zvenčí je také patrný náběh osově symetrického diagonálního
pilíře, vzpírajícího jihozápadní nároží lodi (pilíř byl z větší části odstraněn
při vložení pozdější přístavby vnějšího schodiště na kůr).
Součástí původní stavby byl zřejmě i vstup vybavený kamenným ostěním půlkruhového či velmi mírně hrotitého tvaru v jižní straně lodi. Nad
východním oknem jižní zdi lodi byl v 50. letech 20. století po sejmutí omítek
obnažen mírně hrotitý okenní záklenek. Toto dovoluje předpokládat, že jižní
obvodová zeď lodi je v dnešní dochované výšce středověkého původu.
30
P o k l u d a , Z.: Počátky Valašských Klobouk, s. 16–19.
31
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 3.
32
R a d i m s k ý , Jiří (ed.): Berňová registra moravská z první poloviny 16. století III.
ČMM 76, 1957, s. 351.
33
V roce 1982 bylo v Kloboukách na Starém městě nalezeno 42 pražských grošů z první
poloviny 14. století. O jedenáct let později, v roce 1993, bylo 4,5 metru od prvního nálezu při
stavbě základů komína (č. p. 158) objeveno 182 kusů pražských grošů a pět jejich zlomků. Ve
druhém případě šlo většinou o groše Jana Lucemburského, část grošů byla ražena za vlády
Václava II., uloženy byly v keramické nádobě, jejíž dva fragmenty byly objeveny spolu s mincemi.
V prostoru Starého Klobúku ani Nového Klobúku však dosud neproběhl žádný archeologický
průzkum, s výjimkou časově velmi limitovaného průzkumu v kostele (viz níže).
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Významné nálezy skrývaly obě boční kaple. V severní jsme odkryli
korunu kamenné, asi 1 metr silné zdi směřující k severu (severní zakončení
zdi nebylo zjištěno). V jižní kapli jsme obnažili korunu mohutnější, asi 1,5
metru silné zdi, která se zdá být základem diagonálního pilíře vzpírajícího
jihovýchodní nároží lodi. Z těchto poznatků lze dovozovat, že původní
loď měla vnější rozměry asi 11 x 17 m o síle zdiva asi 1 metr. Západní
průčelí patrně završoval strmý trojúhelníkový štít, jehož spodní část je také
dochována.34
Klobouky: městečko nebo město?
Poddanská města a městečka prožívala v závěru 15. a v první polovině
16. století mimořádně dynamický rozvoj. Na každém větším šlechtickém
panství usilovala vrchnost o založení vlastního poddanského města nebo
městečka. Ta ovšem potřebovala své vlastní spádové oblasti, v nichž měly
produkty měst a městeček odbyt. Povýšení tedy většinou dovršovala hospodářský vývoj té které lokality. Tak vznikala území tzv. uzavřeného dominikálního trhu, základní směna mezi zemědělskou a řemeslnou výrobou se
přesunula na úroveň šlechtických panství.35
Za vlády Ferdinanda I. bylo na Moravě na městečka povýšeno asi 30
vesnic, poddanským městům bylo uděleno kolem 120 privilegií na výroční
trhy a 40 privilegií na trhy týdenní. V letech 1564–1612 bylo na městečko
povýšeno asi jen 15 vesnic, výročních trhů bylo uděleno na 90 a týdenních
trhů asi 20.36 Petr Vorel dokonce označil zakládání poddanských měst spolu
s rybníkářstvím a důlním podnikáním za (z hlediska výnosu) nejefektivnější
aktivity šlechtického podnikání první poloviny 16. století.37
Již jsem se zmínil, že označení Klobouk kolísalo téměř do poloviny
16. století mezi termíny „město“ a „městečko“. Klobouky nebyly na město
jednorázově povýšeny, tato změna se uskutečnila vývojem. Jistě v tom
nemálo působila skutečnost, že Klobouky neměly hradby, což nenaplňovalo středověkou představu o „městě“. (Právě v případech, kdy lokalita
nenaplňovala tuto představu, se objevuje terminologické kolísání.) Jaroslav
Marek dospěl k závěru, že ani současníci neměli u některých lokalit jasnou
představu o tom, zda jde o město či městečko, a že jim hranice mezi městy
a městečky nebyly zcela zřejmé. O tom, jak byla obec nazývána, rozho34
K o h o u t e k , Jiří – V á c h a , Zdeněk – V r l a , Radim: Další výzkum
středověké sakrální architektury na Zlínsku. (Kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách
a Želechovicích). Archaeologia historica 28, 2003, s. 461–476, zvl. s. 466–470.
35
V o r e l , Petr: Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618. Praha 2005, s. 216–
217.
36
V á l k a , Josef: Dějiny Moravy 2. Morava renesance, reformace a baroka. Brno 1996,
s. 41.
37
V o r e l , P.: Velké dějiny VII, s. 221.
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dovala skutečná (ekonomická, správní a sociální) funkce lokality. K roku
1500 napočítal Marek na Moravě 44 měst (včetně sedmi méně jasných
případů), 63 k roku 1600, mezi nimi nově i Valašské Klobouky, Vizovice
či Zlín. Nová města se významně koncentrovala na linii postupující od
střední Moravy na jihovýchod k hraničnímu horskému pásu,38 kam právě
spadá i námi sledovaná oblast.
Důležitým znakem měst byly mimo jiného hradby a právo svobodně
odkazovat majetek. Klobouky sice neměly mohutné hradby, nicméně
v listině krále Vladislava z roku 1510 čteme: „A také poněvadž toho zprávu
máme, že by nahoře psaní obyvatelé městečka Klobúk též vohradili a na mosty
i opravování cest mnohé náklady činili a činiti musejí, (…) tuto jsme jim milost
učiniti ráčili, (…) vysazujúce jim v témž městečku clo neboližto mostné tak a na
ten spůsob, aby oni od každého, ktožkolvěk s vozy nákladními kupeckými a neb
jinými tržními tudy jezditi a pracovati a neb koně honiti budú, aby od každého
koně po jednom vídeňském penízi brali a bráti mohli“.39 Rozsah ohrazení stejně
jako jeho podobu ovšem neznáme, snad šlo o dřevěné palisády s branami
při vstupech do města: v roce 1580 pan Zdeněk Kavka z Říčan daroval
„k věži a neb opravám bran“ nemalou sumu 100 zl. (věží byla míněna věž
kostelní).40
A co se týká práva volně odkazovat majetek, práva odúmrti, to daroval
Kloboukám až pan Adam z Lomnice (jistě se ho vzdával nerad) 10. února
1540, respektive 13. května roku 1540.41 K roku 1537 (25. ledna) už toto
právo ovšem obdrželi obyvatelé Brumova, Bylnice, Štítné, Návojné, Nedašova a Nedašovy Lhoty.42
Klobouky sice byly na počátku 16. století městečkem, ale 28. října
151043 jim byl udělen králem Vladislavem již třetí jarmark, a to o Smrt38
M a r e k , J.: Městská síť na Moravě, s. 290–291, 295–297, mapa č. III na s. 300.
Tři desetiletí odborného bádání neubraly na platnosti Markových tezí. Srov. M e z n í k ,
Jaroslav: Problém rozlišování měst, městeček a vesnic v 13.–15. století. In: Jurok, Jiří (ed.):
Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci. Sborník příspěvků
z mezinárodního odborného sympozia uspořádaného ve dnech 5.–6. října v Příboře. Ostrava
– Nový Jičín – Příbor 2002, s. 17–21. Ve vztahu hradeb a měst uvádí zajímavý případ Ivan
Štarha. V roce 1562 byly povýšeny Velké Němčice na město (a to se teprve roku 1549 staly
městečkem!), ovšem s podmínkou, že mohou název používat a červeným voskem pečetit až
tehdy, kdy bude městečko ohrazeno. Velké Němčice ovšem nikdy ohrazeny nebyly, a tak se
městem nestaly. Š t a r h a , Ivan: K vývoji správy poddanských měst, městeček a vesnic jižní
Moravy. In: Macková, Marie (ed.): Poddanská města v systému patrimoniální správy. Sborník
příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 12.–13. září 1995. Ústí nad Orlicí 1996, s. 56.
39
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 8. K roku 1598 čteme o Pavlovi
Mýtném. RMK, f. 161.
40
RMK, f. 90. Věž klobouckého kostela zdobil „cimbál“, bicí hodiny. Tamtéž, f. 128.
41
Tamtéž, inv. č. 9 a 10.
42
Listinář Selského archivu 3. Olomouc 1904, č. 169.
43
V listině je jako místo vydání uvedena Trnava. Mýlil se kronikář, když napsal, že roku
1510, od svatého Václava do Tří králů, „ležel“ král Vladislav „s synem svým“ v Uherském
Brodě. Ten se zde krátce zastavil až v prosinci, když prchal z Prešpurku přes Brod, Olomouc
a Opavu do Vratislavi, zde byl již v lednu 1511. Srov. Z e m e k , Petr (ed.): Bartoškova
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né neděli, měl trvat osm dní. A tři trhy počátkem 16. století, to bylo na
městečko dost. Na tomto místě se nabízí otázka, kdy byl konán první trh,
který mělo městečko už před rokem 1356 (či dokonce 1350)? Vyloučímli z přehledu klobouckých jarmarků ty, jejichž privilegia známe, zůstávají
jarmarky konané po 4. neděli velikonoční a jarmark spojený se sv. Markétou. A vezmu-li v úvahu zprávu z roku 1356, že návštěvníky trhů obtěžují
„sněhu rozvodnění veliké vody“, připadal by hledaný trh na jarní termín po
Velikonocích.44 V rozložení trhů v roce jej doplnily na sklonku podzimu
budoucí výroční trh svatokateřinský (1404) a předvelikonoční trh o Smrtné
neděli (1510). Týdenní trh se konal ve středu, a to pravděpodobně již od
dob před rokem 1356 (respektive 1350), neboť privilegii z let 1404 a 1510
(či dokonce 1579, jak dále uvidíme) udělen nebyl.
Velkou měrou se na tom, jak byly Klobouky vnímány, podílela také
skutečnost, že šlo o náboženské a kulturní (farní kostel, městská škola
doložená již ve druhé polovině 16. století, roku 1599 město prodalo
„školu starú“45), hospodářské a soudní centrum panství, hrdelní pravomoc
vykonávali kloboučtí konšelé už v 16. století v rozsahu celého brumovského panství.46 Klobouky měly nejen rozlehlé náměstí tvořící se svým
zázemím vlastní „město“ (či „městečko“), ale poměrně rychle se rozrůstalo
i „předměstí“.
Předpokládá se, že se v českých zemích ve druhé polovině 14. a během
15. století zastavil růst počtu obyvatelstva. Zdeněk Pokluda navíc spočítal,
že na území dnešního Zlínska zpustlo mezi lety 1420–1515 čtyřicet vesnic,
tedy téměř 30% sídel v této oblasti.47
Počátkem 16. století, v roce 1516, bylo v Kloboukách 101 usedlostí
(berni tehdy odvedli „Václav, konšel, Emrich Plichta na místě fojta“), zatímco
například v Brumově jich měli pouhých 26.48 Ovšem během 16. století se
počet klobouckých usedlostí navýšil na 174,49 Brumov měl snad necelých

kronika. Uherské Hradiště 2004, s. 22. M a c e k , Josef: Jagellonský věk v českých zemích
(1471–1526). 1. díl. Hospodářská základna a královská moc. Praha 1992, s. 57.
44
Bylo snad patrocinium klobouckého kostela (Nalezení svatého Kříže, 3. května)
následně určeno v návaznosti na termín trhu? Při volbě patrocinia snad působila i osobnost
markraběte Karla, jenž vystavil pro kloboucký kostel dnes již neznámý dokument a s nímž
jsou zjevně spojeny počátky kostela. Je známo, že svatý Kříž měl Karel ve velké úctě.
45
RMK, f. 226b. V Kloboukách byl také k roku 1579 špitál. Tamtéž, inv. č. 13. Edice
klobouckých listin z fondů MZA Brno, SOkA Zlín z let 1510–1584 (AM Valašské Klobouky,
inv. č. 8–14; Cechy Valašské Klobouky, Cech řeznický, inv. č. 1) in Odehnal Petr: Kloboucké
listiny ze 16. století ve fondech zlínského archivu (edice). Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka
6, 1/2005, s. 45–57.
46
O d e h n a l , Petr: Valašskokloboucké městské soudnictví v 16.–18. století. Zlínsko od
minulosti k současnosti 18, 2001, s. 81–96.
47
P o k l u d a , Zdeněk: Historický vývoj. In: Nekuda, Vladimír (red.): Zlínsko. Vlastivěda moravská. Brno 1995, s. 165–166.
48
R a d i m s k ý , J. (ed.): Berňová registra III, s. 351–352.
49
Srov. poznámku 18.
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sedm desítek usedlostí. Dokladem dynamického růstu počtu obyvatelstva
ve městě je ostatně i budování nového hřbitova počátkem 17. století.50
Demografickému růstu Klobouk v 16. století odpovídal jistě i rozvoj
řemeslné výroby. Z druhé poloviny 15. století máme například zprávy o
krejčím či kramářce (1483),51 koncem 15. či počátkem 16. století získali
nadání cechu kloboučtí řezníci,52 v druhé polovině 16. století fungovaly
v Kloboukách také cechy ševců a především soukeníků, řemesla, kterému
se na Moravě dařilo.53 Zemědělská výroba byla ovšem nadále důležitou
složkou hospodaření klobouckých měšťanů. K cenným klobouckým výsadám patřilo i právo vařit pivo a šenkovat víno.54 Některé pramenné zmínky
ukazují na rozsah a rozvoj kloboucké samosprávy. Jestliže z listin z let 1421
a 1423 vystupuje v čele představitelů městečka ještě rychtář, v roce 1483
se o naučení do Hradiště obraceli již jen „konšelé z Klobúk“. Vedle toho
svědčí o pozici městské rady i titulatura v naučení, které lze datovat do let
1460–1470, „Magister consulum et jurati in Klobúk“. Kloboucký purkmistr
Vach tehdy přijal do vězení od jistého Kolše Jana z Bánova jako „jistce
dluhu“, k vězněnému Janovi se ale purkmistr choval příliš benevolentně,
až se stalo, že vězeň utekl. „Přeslyšání svědomí“ tehdy provedla „stará i nová
rada“, fojt je zde přímo zmiňován jako vykonavatel vůle radních, k ruce
mu byl „posel městcký“. Rychtář poklesl na vykonavatele moci rady a hlavními představiteli města se stali purkmistr a konšelé.55 Podle listiny krále
50
Roku 1613 byl odkázán 1 zl. „na nový krchov“. RMK, f. 212b. Na budování nového
hřbitova snad působila i skutečnost, že od počátku 17. století byla na někdejším luterském
panství zahájena rekatolizace.
51
T k a č , Ignác: Liber informatorium et sententiarum, čili Naučení Brněnská hradišťské
radě dávaná od r. 1447 až do roku 1509 s dodatky do roku 1540. Uherské Hradiště 1882,
s. 121–123.
52
Dne 29. března 1579 potvrdil a rozšířil pan Zdeněk Kavka z Říčan ustanovení cechovních artikulů klobouckých řezníků. Jmenovitě potvrdil „list (...) na cech jejich řeznický nadání“,
který obdrželi „od pana Michala a pana Štefana, bratřích vlastních z Podmanína, jakožto na onen
čas pánův jich“. Dle Kavkovy listiny má v Kloboukách nadále zůstávat dvanáct jatek. MZA
Brno, SOkA Zlín, Cechy Valašské Klobouky, Cech řeznický, inv. č. 1. Podmaničtí vystupovali
jako držitelé Brumova již v letech 1498 a 1499, společně zde vládli až do roku 1511, kdy se
Michal své držby zřekl. Pokluda, Z.: Brumov, s. 33–35.
53
Ještě na počátku 20. století byly k dispozici cechovní artikuly z roku 1552, „byly
psány zlatem na pergameně“, listina ovšem již tehdy byla „hrubě poškozena“. P e ř i n k a ,
František Václav: Val. — Klobucký okres. Vlastivěda moravská, Brno 1905, s. 63. Dochovalo se
pečetidlo soukenického cechu z roku 1584. Městské muzeum Valašské Klobouky, Etnografická
a historická sbírka, inv. č. 3933.
54
V listině z roku 1576 pan Zdeněk Kavka z Ŕíčan mimo jiného potvrzuje klobouckým
měšťanům právo k šenkům vinným a várkám pivním. MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské
Klobouky, inv. č. 12, Lánový rejstřík z roku 1670 jmenuje 28 měšťanů na šenkovních domech.
MZA Brno, D 1 Lánové rejstříky, L 312. Rostislav Nový označil jako jeden z důležitých identifikačních znaků obchodního významu poddanských městeček svědčících zvláště o tranzitu
početnost hospod či krčem. N o v ý , Rostislav: Poddanská města a městečka v předhusitských
Čechách. ČsČH 21, 1973, s. 73–109.
55
O d e h n a l , P.: Valašskokloboucké městské soudnictví v 16.–18. století, s. 85. V listině
z roku 1584 čteme, že dříve Klobučané dávali dva kameny loje „fojtovi klobouckému z jednoho
mastního krámu, kterýž někdy k rychtě zákupní, z níž jest dávno před drahně léty sešlo, náležel“.
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Vladislava II., vydané v roce 1497, bylo klobouckých radních „od dávných
časů“ dvanáct.56
Důležitým znakem samosprávy města byla radnice, sídlo městské
rady, která byla v Kloboukách postavena někdy v polovině 16. století, první
zmínku o „rathúzu“ situovaném přímo do centra rozlehlého náměstí čteme
k roku 1567. V „rathúzu“ se o městskou kancelář staral městský písař.57
Radnice (kamenná) a kostel byly dominantními stavbami města, které
jistě měly odrážet jeho význam. Roku 1574 si dokonce zakoupil dům na
klobouckém náměstí pan Jan Vince ze Seredi, a to za 330 zl.58
Všechny tyto faktory bezesporu sehrály svou roli v prosazování vnímání Klobouk jako města. Za oficiální stvrzení a snad i dovršení tohoto
vývoje a za významné pozvednutí prestiže města pak můžeme považovat
rok 1579, kdy se na základě žádosti pana Zdeňka Kavky z Říčan Kloboukám dostalo od císaře Rudolfa II. práva pečetit červeným voskem. Zároveň
přidal císař městu čtvrtý trh, „totiž v úterý po na víru obrácení svatého Pavla“,
a „trhy svobodné přes celý půst každého roku na prodávání a kupování koní
v každém pondělí“.59
Městečka Brumov a Vlachovice
Druhou lokalitou ve sledované oblasti, která byla městečkem, byl
Brumov (jehož katastr na severu sousedí s katastrem klobouckým). Velkou
výhodou Brumova byla přítomnost sídla vrchnosti (hradu, status Brumova
jako královského majetku zanikl roku 1503) a vrchnostenské správy. Pátráme-li po označení obce Brumov v pramenech, první zpráva je někdy z let
1464–1468, čteme o „městečku Brumov“.60 Dne 6. července 1499 dal král
Vladislav městečku výroční trh na svatého Václava (patrona brumovského

(Dva kameny loje měly být „pánu broumovskému nyní i napotom z toho mastného krámu od
řezníků klobouckejch dávány.“) MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 14.
56
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 7.
57
O d e h n a l , Petr: Samospráva poddanského města Klobouky ve druhé polovině 16.
století. Vlastivědný věstník moravský (= VVM) 53, 2001, s. 130–133.
58
MZA Brno, SOkA Zlín, AM Valašské Klobouky, inv. č. 35, f. 82b.
59
MZA Brno, G 1 Bočkova sbírka, č. 8629. Nejstarší doklad užití valašskokloboucké pečeti
nalezl Jaroslav Dřímal k roku 1556. Srov. D ř í m a l , Jaroslav: Znak města Valašských
Klobouk. VVM 25, 1973, s. 135–143. Některé nové poznatky k valašskoklobouckému znaku
a pečeti přinesla práce O d e h n a l , Petr: Z příběhů města Valašské Klobouky. Valašské
Klobouky 2005, s. 15–18. Pro srovnání: v nedalekém Uherském Brodě obdrželi odúmrť roku
1558 a roku 1572 získalo město pátý trh. K u č e r a , Jan: Paměti král. města Uh. Brodu.
Brno 1903, s. 92 a 94. A povšimněme si, že stejně jako v listině z roku 1510 se i v listině z roku
1579 ozývá trh s koňmi, evidentně nejvýznamnější artikl, s nímž přicházeli na kloboucký trh
uherští obchodníci.
60
T k a č , I.: Liber informatorium et sententiarum, s. 133. K dataci zprávy srov. P o k l u d a , Z.: Brumov, s. 26–29.
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kostela) „s vosmi dni pořád zběhlými“ a „trh téhodní každú středu“,61 tedy ve
stejný den, v který se konal v Klobouckách. A v prvních měsících roku 1500
obdrželo toto městečko další cenné výsady. Dne 7. února byl dán králem
Vladislavem Brumovu jarmark na den svatého Jana Křtitele („s vosmi dni
pořád zběhlými“) a byla mu udělena práva města Hradiště, kam se také
mají o „naučenie a ortele bráti“. A 6. dubna král městečku povolil, „aby voni
pečeti své, kterúžto od starodávna mají, totižto mříži s špici železnými, která nad
branami bývá, v užívání byli bez překážky a všelijakého přerušenie“.62
V samém závěru 15. století, v rozmezí pouhých deseti měsíců, tedy
obdržel Brumov tři královské listiny. Brumov, který byl sídlem farnosti
a k roku 1516 měl pouhých 26 osedlých,63 byl především nadán dvěma
jarmarky, což byl výrazný impuls tamní ekonomice. Z mladších zpráv se
dozvídáme, že Brumov dostal roku 1629 další dva trhy, celkově čtyři výroční
trhy a jeden týdenní zde byly ještě v polovině 19. století.64 Z toho plyne,
že v 60. letech 15. století, kdy je Brumov nazván městečko, zde nebyl trh.
Zmínka se tak zdá být projevem kolísání, Brumov se stal městečkem až
v samém závěru 15. století, kdy v krátkém období červenec 1499 – duben
1500 získal ve třech královských listinách potřebné výsady. Je třeba jej
tedy počítat k lokalitám, které se staly městečky v době jagellonské.
Tento intenzivní zájem o výsady městečka je možné dát do logické
souvislosti se zásadní změnou v urbanistickém vývoji Brumova. Brumovský
hrad je umístěn na vysoké a úzké hradní ostrožně. Původní ves Brumov se
nacházela podél komunikace vedoucí od Klobouk směrem k jihu, její polohu
indikuje i pomístní název Staré město.65 Na návrší jihovýchodně od původní
vsi je situován kostel.66 V pozdější době vzniklo západně od původní vsi,
v těsné návaznosti na ni a především přímo pod hradem nově vyměřené
ústřední prostranství, náměstí, důležité nejen pro rozvoj trhů.67
Plochu náměstí tvoří obdélník o stranách asi 70 x 130 metrů, celková
výměra je tedy asi 9100 m2 (ve srovnání s náměstím klobouckým je tedy
poloviční). K roku 1662 bylo v Brumově 24 usedlostí s lánovou půdou, ve
všech případech šlo o čtvrtlánové usedlosti,68 lánový rejstřík zaznamenal 24
61
Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské 18. Praha 1900, č. 209, s. 139.
62
T a m t é ž , č. 347 a 348, s. 205–206.
63
R a d i m s k ý , J. (ed.): Berňová registra III, s. 351.
64
P e ř i n k a , František Vácslav: Val.-Klobucký okres, s. 115.
65
P l u s k a l , František Saleš: Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě.
Brumov 1926, s. 80.
66
K brumovskému kostelu nejnověji K o h o u t e k , J. – V á c h a , Z.
– V r l a , R.: Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku, s. 470–472.
67
Na dvě fáze urbanistického vývoje Brumova upozornil K u č a , Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Praha 1996, s. 345. Původní ves však Kuča situuje
mylně. Od místa, kde se za Doubravkou měla ves rozšiřovat „v dlouhou a úzkou vřetenovou
náves“ směrem k Bylnici, je komunikace lemována zahradnickými usedlostmi.
68
MZA Brno, A 3 Stavovské rukopisy, inv. č. 295, Trhový kvatern hradišťského kraje č. 1,
1643, f. 110, 115b, 123b, 133b a 145.
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čtvrtlánů.69 Prostor nové lokace byl výrazně omezen přírodními a dopravními podmínkami. Za blokem západním tekla řeka, za blokem jižním jeden
z jejích přítoků, za východním blokem náměstí vedla komunikace směřující
na jih k Vlárskému průsmyku. Severně a západně od městečka pak později
vznikal komplex vrchnostenských hospodářských budov a zařízení.
Pozornosti hodné jsou za těchto okolností dvě zprávy. Za prvé: když
žádali bratři Michal a Štěpán Podmaničtí krále Vladislava o druhý jarmark
(byl Brumovu udělen 7. února), zmínili také oheň, jímž mělo městečko
utrpět velkou škodu.70 Za druhé: Brumov měl k roku 1516 pouhých 26
osedlých (přitom z pozdějších zpráv víme o 24, respektive 25 brumovských usedlostech s lánovou půdou). Nabízí se tak hypotéza, že ničivý
požár postihl původní ves (v závěru roku 1499 či na samém počátku roku
1500?) a že se stal jedním z impulsů k nové lokaci. Brumov byl zcela nově
vyměřen a hospodáři postižení ohněm se – hypoteticky – mohli usazovat
v nových výměrách náměstí. Jisté je, že energie, která byla věnována celkovému rozvoji Brumova, byla velká. Významně se zde projevily (nejen)
hospodářské ambice bratrů Podmanických.71 Údaje z druhé poloviny 17.
století dokládají, že k dělení usedlostí v rámci náměstí v dalších letech
nedocházelo, nově vznikající zahradnická hospodářství vyrůstala především
na „předměstí“,72 v jižním směru od náměstí, tedy směrem k Bylnici, pod
kostelním návrším.
Povolení užívat pečeť v sobě jistě skrývá právo pečetit zeleným
voskem. Co se týká hrdelní pravomoci, neměl Brumov pro její výkon
dostatečné zázemí a podmínky a nejpozději v 17. století hrdelní soud
v Brumově zaniká.73 Jak jsem se již zmínil, získal Brumov spolu s okolními
pěti vesnicemi právo odúmrti roku 1537, a to 25. ledna. Spolu s tím jim
byla dána svobodná pastva „žaludní a bukovní“ ve vrchnostenských lesích.
„A za ně“ (za obdržené milosti, respektive „za tu odmrť“) měli poddaní
odvádět na den svatého Lukáše měřici ovsa a jednu slepici. K roku 1575 je
v Brumově zmíněn panský pivovar a byl zde tou dobou také vrchnostenský
dvůr.74 Dne 6. září 1578 udělil pan Zdeněk Kavka z Říčan Brumovským
právo vařit a šenkovat pivo, svobodný vinný šenk a také městečku povolil
správu sirotčích peněz.75
69
MZA Brno, D 1 Lánové rejstříky, L 312, f. 1–6. O jedné pusté zahradě se ale dozvídáme,
že je to bývalý (tedy pětadvacátý) čtvrtlán. Koncem 16. století se mohl počet brumovských
usedlostí blížit 60, v roce 1670 zde bylo 63 usedlostí.
70
P l u s k a l , F. S.: Památky hradu, města a panství Brůmova, s. 70.
71
Jak jsme již viděli, Podmaničtí udělili také nadání klobouckému řeznickému cechu.
72
Jako předměstí jmenuje (k roku 1878 při popisu současné podoby Brumova) tuto část
Brumova František Saleš Pluskal. Tamtéž, s. 80.
73
O d e h n a l , P.: Valašskokloboucké městské soudnictví, s. 91–92.
74
M a t ě j e k , František (ed.): Moravské zemské desky III (= ZDO III). Kraj olomoucký,
1567–1642. Praha 1953, s. 72.
75
P e ř i n k a , F. V.: Val.-Klobucký okres, s. 129.
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V pramenech konce 15. a v 16. století je Brumov pravidelně označován
jako městečko,76 jen jednou, v roce 1503, je Brumov výjimečně označen
jako „město“ (Klobouky jsou v tomto zápise jmenovány jako městečko).77
Vlachovice byly dlouhý čas v držení místního vladyckého rodu Vlachovských z Vlachovic, jako první se připomíná Vícek (1333). Roku 1544
prodal Jiřík Vlachovský statek (kromě Divnic) Michalu Záviši Bítovskému
ze Slavíkovic, po něm držel statek jeho syn Erazim Bítovský, pak Vlachovice
získal Bernart Vrahovský z Vrahovic. Již roku 1551 ovšem držel Vlachovice
Václav mladší (!) Podstatský z Prusinovic, který také získal roku 1551 Divnice s pustým Kráteckem. Takto spojený statek pak po deseti letech, roku
1561, prodal Václav starší (!) Podstatský z Prusinovic Ferenci Jakušičovi
z Orbova a Damiánovi Aranyanymu.78
Dne 7. srpna 1556 byly na žádost Václava mladšího Podstatského
z Prusinovic na Vlachovicích Vlachovice povýšeny na městečko.79 Díky
tomuto po obsahové stránce standardnímu privilegiu se mohli ve Vlacho76
M a t ě j e k , F. (ed.): Moravské zemské desky II. Kraj olomoucký (= ZDO II),
1480–1566. Brno 1948, s. 177 (1512), 205 (1518), 214 (1520). ZDO III, s. 72 (1575), 384
(1604), 503 (1626). R a d i m s k ý , J. (ed.): Berňová registra moravská z první poloviny
16. století I. ČMM 72, 1953, s. 330 (1538).
77
ZDO II, s. 147 (1503). Tohoto zakolísání si povšiml i M a c e k , Josef: Jagellonský
věk v českých zemích (1471–1526). 3. díl. Města. Praha 1998, s. 20. Označení „město“ se pak
objevuje i ve druhé polovině 17. století, například v roce 1662 (MZA Brno, A 3 Stavovské
rukopisy, inv. č. 295, Trhový kvatern hradišťského kraje č. 1, 1643, f. 110), lánový rejstřík
z roku 1670 označuje Brumov jako „Stadt“ (MZA Brno, D 1 Lánové rejstříky, L 312). Městem
se Brumov stal až 1. ledna 1965, kdy byl sloučen s Bylnicí. Srov. D ř í m a l , Jaroslav
– Š t a r h a , Ivan (red.): Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Brno 1979, s.
169.
78
P o k l u d a , Zdeněk: Správní struktura Zlínska do roku 1848. In: Nekuda, V. (red.):
Zlínsko, s. 349.
79
MZA Brno, SOkA Zlín, Archiv městečka Vlachovice, inv. č. 1. Vlachovickou listinou
se zabývali Bedřich Havlíček a autoři Dějin Vlachovic I. Havlíčkův přínos lze spatřovat v tom,
že zaznamenal osudy listiny od konce 19. století do poloviny 20. století a že upozornil na
vztah znaku uděleného městečku ke znaku rodu Prusinovských z Prusinovic. Jako předloha
k vyobrazení pečeti pak posloužila kresba publikovaná F. V. Peřinkou. Kresba v Peřinkově
práci však není přesná a v opise je navíc chybně psáno „MIESTECZSKA“ (má být „MIESTECZKA“). Tuto chybu zachovávají i reprodukce vázané k Havlíčkovu textu, ke všemu
Havlíček v popisu mylně uvádí losí paroh. Totiž: když si pořídily Vlachovice k roku 1597
pečetidlo, rytec chybně místo losího parohu vyobrazil paroh jelení o pěti výsadách. Tato
chyba se pak na pečetidlech a razítkách tradovala až do konce druhé světové války. Roku
2002 byl Vlachovicím udělen (k 21. lednu 2002) předsedou parlamentu České republiky
Václavem Klausem obecní znak a prapor. V obou případech se již vyskytuje původní „roh
losovej“. V Dějinách Vlachovic autoři publikovali přepis listiny od Bedřicha Havlíčka, který
však stále pracoval s poškozeným a špatně čitelným originálem listiny, přestože na opis upozornili Ludmila Koželuhová a Ivan Štarha. (V monografii o znacích a pečetích jihomoravských
měst a městeček je již uveden správný opis na pečeti, nicméně letopočet na pečeti je uveden
chybně – 1557, správně má být 1597. A přestože autoři upozorňují na opis listiny, datují ji
nesprávně – 10. srpna.) P e ř i n k a , F. V.: Val.-Klobucký okres, s. 35; H a v l í č e k ,
Bedřich: Výsadní listina městečka Vlachovic. Valašsko 5, 1956, č. 2–3, s. 123–124, vyobrazení
pečeti je na titulním listu a na s. 115; D ř í m a l , J. – Š t a r h a , I. (red.): Znaky
a pečeti, s. 178, 182; K u l í š e k , Vladimír (red.): Dějiny Vlachovic I. Vlachovice 1988, s.
52–55.
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vicích usazovat řemeslníci a provozovat zde své živnosti, dále městečko
obdrželo dva jarmarky, a to první na den svatého Havla a druhý na den
svatých Filipa a Jakuba, dále týdenní trh, pečeť a znak80 a právo pečetit
zeleným voskem.81 Václavu Podstatskému z Prusinovic se tedy za dobu
jeho poměrně krátké držby podařilo vlachovický statek nezanedbatelně
ekonomicky pozvednout. Jednak dosáhl povýšení Vlachovic na městečko,
jednak statek scelil.
Podíváme-li se na Vlachovice blíže, zjistíme, že počátkem 16. století
mohly mít kolem 25–30 osedlých, v závěru 16. století již počet osedlých
překročil 50.82 Šlo tedy o nevelkou lokalitu, podobný počet osedlých mělo
v okolí Valašských Klobouk několik vesnic (například severně situované
vsi Horní Lideč a Lačnov), ostatně vlachovické usedlosti měly vesnické
uspořádání. Vlachovice ovšem byly sídlem statku, byť malého (vedle Vlachovic ještě šest vsí, z toho dvě pusté), již k roku 1391 se zde připomíná
tvrz a dvůr.83 Kostel s farou jsou ve Vlachovicích doloženy až k roku 1554
(jistě byly ovšem staršího data).84
Rekonstrukce topografie středověkých Vlachovic ukazuje, že ves
s výměrou 28 lánů (výše jsem odhadl pro rok 1516 ve Vlachovicích 25–30
usedlostí!) se rozkládala podél komunikace místního charakteru. Západně
od ní se na návrší tyčil kostel, severně od něj – v úrovni za severním koncem
vsi – pak stála ve svažité poloze mezi dvěma terénními zlomy původní tvrz.
Na zmíněném severním konci vsi se rozbíhaly komunikace k Mirošovu,
další pak k Vlachově Lhotě. Za západním blokem usedlostí tekla řeka
(dnes zvaná Říka), která se za jižním koncem vsi stáčela k východu. Jižní
konec vsi byl vymezen křižovatkou cest, z nichž jedna vedla přes lesnaté
kopce do Brumova a druhá přes Křekov a Lipinu do Klobouk. Západním
směrem pak stoupala cesta k Haluzicím.
80
Jak upozornil Ivan Štarha, formulář panovnických listin zněl často pouze na udělení
pečeti. Pečetní obraz však byl vždy na štítě, byl v listině barevně vyobrazen a popsán, šlo tedy
vždy o udělení znaku, nejen pečeti. Š t a r h a , I.: K vývoji správy, s. 57. Toto je případ
i vlachovického privilegia a v podstatě i Brumova.
81
NA Praha, Salbuchy, Vídeň, inv. č. 286, f. 80–81. Za poskytnutí kopie zápisu děkuji
Aloisi Šimonů. Edice opisu listiny – viz příloha. Starší edice listiny je neúplná (mezerovitá)
a obsahuje řadu drobných nepřesností. Opis nově přináší místo vyhotovení listiny (Vídeň),
ale především správnou dataci listiny. V porovnání s originálem postrádá opis Ferdinandovu
titulaturu a zkracuje závěrečnou datovací formuli.
82
K roku 1516 bylo ve Vlachovicích, Bohuslavicích, Křekově a Vlachově Lhotě 56
osedlých. K uvedeným odhadům jsem dospěl na základě znalosti vývoje oblasti a srovnáním
s údaji lánového rejstříku (1670, tehdy měly Vlachovice 54 osedlých). Radimský, J. (ed.):
Berňová registra III, s. 354; MZA Brno, D 1 Lánové rejstříky, L 312.
83
P o k l u d a , Z.: Správní struktura Zlínska, s. 349. O vlachovických tvrzích nejnověji
P l a č e k , Miroslav: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha 2001,
s. 694–695.
84
K u l í š e k , V. (red.): Dějiny Vlachovic I, s. 52. K počátkům vlachovického kostela
se nejnověji vyjádřili K o h o u t e k , Jiří – V á c h a , Zdeněk – V r l a , Radim:
Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV. Archaeologia historica 30, 2005, s. 71–74, 76.
Kostel je zasvěcen sv. Michalovi.
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Prostor mezi cestami na Brumov a Klobouky na straně jedné a ohybem řeky na straně druhé byl vhodně zaplněn vrchnostenským dvorem.
Naproti dvoru – za komunikací i řekou, a tedy v návaznosti na západní
blok usedlostí – byla zbudována nová tvrz zvaná „Kaštýl“, chráněná navíc
ze severu přítokem Říky. Tvrz byla lemována vodním příkopem, který mohl
být díky důmyslnému systému podle potřeby snadno zatopen vodou, stejně
jako údolní niva. Zbudováním tvrze v nižší poloze naproti dvoru došlo
k funkčnímu propojení obou objektů a k uzavření Vlachovic z jižní strany.
Časové určení konce staré tvrze a vzniku tvrze nové by mohly objasnit
archeologické výzkumy.
Kolem roku 1575 stál ve Vlachovicích panský pivovar a je zde také
k tomuto datu zaznamenán vrchnostenský dvůr.85 I jako městečko si
Vlachovice podržely svůj agrární charakter. Výkon hrdelní pravomoci ve
Vlachovicích je nepravděpodobný.86
A jak se zdá, nedocházelo v případě Vlachovic k žádnému terminologickému kolísání: před rokem 1556 ves, po roce 1556 městečko.87
Povýšením Vlachovic na městečko se prostor poměrně rozsáhlé oblasti
jižního Valašska (brumovské panství a vlachovický statek) z pohledu ekonomiky regionu zasytil. Zdá se, že stav jednoho města a dvou městeček,
kterého bylo dosaženo do 50. let 16. století, odpovídal možnostem tohoto
regionu. Poměrně hustá síť tržních míst jistě reflektovala i rostoucí počet
obyvatel a hospodářskou potenci oblasti, v níž se po polovině 16. století
konalo celkem sedm výročních trhů velmi rovnoměrně rozložených v průběhu roku, respektive v jarních a podzimních měsících: o Smrtné neděli,
o čtvrté neděli velikonoční, o svatém Filipu a Jakubu (1. května), o svatém
Janu Křtiteli (24. června), o svatém Václavu (28. září), o svatém Havlu
(16. října) a o svaté Kateřině (25. listopadu). (Týdenní trhy se ve středu
konaly v Brumově a Kloboukách, v sobotu ve Vlachovicích.)
S Brumovem a Vlachovicemi byly velikostí srovnatelné vesnice
Lidečko a Újezd, v nichž byla sídla zbývajících farností regionu a které
byly jakýmisi středisky severní a severovýchodní (Lidečko), respektive
severozápadní části oblasti (Újezd). Prameny ukazují, že Újezd měl ve
13. století velmi dobré předpoklady ke svému rozvoji. V první zprávě, a to
v listině z roku 1261, je jmenována „villa Wilperkc“, respektive „Vgesd (...)
villa forensis“.88 V další pasáži je pak ve vsi „Wilperk“ zmíněn kostel. Ve
85
P o k l u d a , Zdeněk: Tvrze na Zlínsku. Zlínsko od minulosti k současnosti 12,
1993, s. 209.
86
Srov. O d e h n a l , P.: Valašskokloboucké městské soudnictví.
87
Takto alespoň vypadá situace při pohledu na vklady do zemských desk. ZDO II, s.
28 (1481), 217 (1519), 388 (1554), 441 (1566); ZDO III, s. 259 (1592), 268 (1593), 384
(1604), 503 (1626), 514 (1628), 637 (1638).
88
CDM III, č. 324. K listině např. Š e b á n e k , Jindřich: Vizovická listina Smila ze
Střílek jako historický pramen především k otázce osídlení na Valašsku. Valašsko 8, 1959–1961,
s. 29–39.
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spojení s újezdským trhem je třeba vyzdvihnout, že tamní kostel je zasvěcen
svatému Mikuláši, přičemž pro sledovanou dobu je již samo toto patrocinium signálem obchodních aktivit.89 Újezd, ves s příznačným kolonizačním
názvem, byl tedy střediskem několika okolních obcí, oblast byla součástí
majetku vizovického kláštera.90 Důležitou okolností dokreslující sledovanou
roli Újezda je, že zde v blízkosti kostela stávala tvrz. Po husitských válkách
se Újezd objevuje v pramenech jako pouhá vesnice.91 Roku 1574 odtrhl
Zdeněk Kavka z Říčan Újezd od Vizovic a připojil jej k Brumovu.
Rozvržení sil v regionu po polovině 16. století již nedovolovalo Lidečku či Újezdu pomýšlet na vzestup, jakého tou dobou dosáhly Vlachovice.
Pozvolný hospodářský růst Klobouk, Brumova a Vlachovic byl ovšem záhy
zastaven událostmi 17. a počátku 18. století. Vpády bočkajovců, třicetiletá
válka, vpády Turků a Tatarů, Tökölyho povstalců a v prvním desetiletí
18. století Rákóczyho povstání poznamenaly celý region stagnací, z níž se
zvedal jen velmi pozvolně, zvlášť když se k těmto okolnostem přidaly další
vlivy, například zvýšená daňová zátěž.92

Příloha
Vysazení městečka Vlachovic, 7. srpen 1556
NA Praha, Salbuchy, Vídeň, inv. č. 286, f. 80–81.
My Ferdinand, oznamujem tímto listem všem, že jsme jménem slobodného pána Václava mladšího Podstateckého z Prusinovic na Vlachovicích,
věrného našeho milého, poníženě prošení, abychom ves jeho jménem
Vlachovice za městečko vysaditi a vyzdvihnúti a někderými dalšími milostmi obdařiti ráčili, k jehožto snažné a pokorné prozbě naklonění jsouce,
s dobrým rozmyslem, naším jistým vědomím, mocí královskú v Čechách
a jakožto markrabě moravský nadepsanú ves Vlachovice za městečko sme
vysaditi ráčili a tímto listem mocně vysazujeme. Chtíce tomu konečně, aby
dotčení obyvatelé městečka Vlachovice nynější i budoucí všech těch milostí
a svobod užívali a užívati mohli, kterýchž jiná městečka v markrabství
našem moravském buďto z práva neb z obyčeje užívají, nyní i v časích
89
K e j ř , Jiří: Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998, s. 219. Zde se také
nachází konstatování, že u nás jsou kostely zasvěcené svatému Mikuláši nepočetné.
90
Jiří Kejř upozornil, že jako villae forenses jsou označovány jen trhové vsi náležející
jiným subjektům než králi. Tamtéž, s. 208.
91
Tvrz sice nezachycují žádné písemné zprávy, ovšem pozůstatky tvrze jsou v terénu
velmi výrazně patrné. Jde o jeden z nejlépe dochovaných reliktů sídla menšího feudála na
území někdejšího okresu Zlín. K dispozici je také několik archeologických nálezů, systematický archeologický průzkum zde ale dosud nebyl proveden. P o k l u d a , Z.: Tvrze na
Zlínsku, s. 219–220; K o h o u t e k , Jiří: Újezd. In: Nekuda, V. (red.): Zlínsko, s. 623.
92
O d e h n a l , Petr – Š i m o n ů , Alois: Památky o kuruckých vojnách. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 4, 2003, s. 4–17.
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budoucích, a jmenovitě, že se v něm všelijací řemeslníci, totiž pekaři, řezníci,
sladovníci, soukeníci, sukna kraječi, krejčí, zámečníci, kováři, ševci, i jiní
všelijací obchodníci osazovati a řemesla svá provozovati a jich užívati mají
a moci budou beze všech lidí všelijakých překážek. A nadto sme jim Vlachovským z zvláštní milosti naší královské dva jarmarky roční, totiž jeden
na den svatého Havla a druhý na den svatých Filipa a Jakuba, apoštoluov
Božích, s osmi dny pořád zběhlými a frejunkem obyčejným milostivě dáti
a znovu s trhem téhodním každú sobotu vysaditi ráčili. Protož přikazujem
všem obyvatelom poddaným našim ze všech stavuov margkrabství našeho
moravského, nynějším i budoucím věrným milým, abyšte často psané obyvatele městečka Vlachovic nynější i budoucí při těch svrchu i nížeji psaných
milostech, svobodách a obdarování a těch jarmarkuov ročních i s trhem
téhodním vysazení jměli, drželi a neporušitedlně zachovali pod uvarováním hněvu a nemilosti naší královské. Také sme nadepsanému městečku
Vlachovicím a obyvatelom v něm nynějším i budoucím pečeť, zejména
štít modrej neboližto lazourové barvy, v němž jeden roh losovej zhuoru
stojí, jakož to všecko rukou, vtipem umění maléřského lépe a dostatečněji
vprostřed listu tohoto jest vymalováno a barvami vysvětleno, kteréžto pečeti
purkmistr a konšelé jmenovaného městečka Vlachovice nynější i budoucí
mají a moci budou v všelijakých potřebách obecních užívati a jí listy a jiné
potřeby zeleným voskem pečetiti, pokudž a když by toho potřeba kázala,
jakž se jiná městečka Margkrabství moravského přitom zachovávají a toho
užívají, bez zmatkuov a všelijaké odpornosti, i tudíž také naší, dědicuov
našich a budoucích králuov českých a markrabí moravských i jiných všech
lidí všelijakých překážek. Však proto chceme, aby toto dání a obdarování
naše jednomu každému bez újmy a škody na jeho spravedlivosti bylo.
Tomu na svědomí secret dán v Vídni v pátek před svatým Vavřincem.
Létha supra LVIo.
„Für eine größere Verbesserung unserer Güter“
Ein Beitrag über die Genesis von Kleinstädten und Städten
auf der Grundlage von Quellen aus Walachisch Klobouk (Valašské
Klobouky), Braunau (Brumov) und Wlachowitz (Vlachovice)
Die Studie liefert einen Beitrag zur Frage der Formierung von Kleinstädten und Städten
auf der Grundlage von Quellen aus den im südlichen Walachien (im mährisch-slowakischen
Grenzland) gelegenen Orten Wallachisch Klobouk, Braunau und Wlachowitz.
Die erste schriftliche Nachricht über Walachisch Klobouk ist die Gründungsurkunde
aus dem Jahre 1341, die über die Gründung der Dörfer Klobouk und Potecz informiert. Im
Jahre 1356 ließ dann der mährische Markgraf eine Urkunde ausstellen, die davon berichtet,
dass über dem einstigen Dorf – nunmehr als oppidum bezeichnet – ein neues Städtchen
errichtet werden sollte. Die Rede ist von Alt- und Neu Klobouk, in beiden Fällen trat Ješek
von Klobouk als Lokator in Erscheinung. Neu-Klobouk erhielt die Rechte der Stadt Ungarisch Hradisch, zudem wurde hier auch das Recht, einen Markttag abzuhalten, verliehen.
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Aus späteren Quellen geht dann hervor, dass das einstige Dorf bereits von Markgraf Karl
Privilegien erhalten hatte, also vor 1350. Alt-Klobouk stieg also noch vor diesem Datum zur
Stadt auf. Neu-Klobouk wurde auf dem Areal des ehemaligen Dorfes ausgemessen, die große
Ausdehnung des Marktplatzes zeigt, dass die Neugründung offenkundig städtische Ambitionen verfolgte. Wir dürfen davon ausgehen, dass es hierbei nicht allein um die Bildung eines
geistlichen, kulturellen, juristischen und wirtschaftlichen Zentrums der Herrschaft Braunau
ging, sondern zugleich auch um die Errichtung eines großen Marktes am Vlara-Pass, der
sich zum Zentrum des Handels zwischen Mähren und den angrenzenden Teilen Ungarns
herauskristallisieren sollte.
Im Jahre 1423 wurden beide Kleinstädte, Alt- und Neu-Klobouk, vereinigt und ein
Richter und ein Ratsgremium gewählt. Der Akt der Vereinigung beider Kleinstädte, von
denen eine schon längere Zeit als Vorstadt der anderen fungierte, widerspiegelte sich auch
in der Ausrichtung des Namens auf die Pluralform – Klobouk(y). Nachrichten aus der
2. Hälfte des 15. Jahrhunderts bezeugen dann, dass die Machtbefugnisse des Richters in
den Hintergrund traten und demgegenüber Ratsherren mit dem Bürgermeister an der Spitze
zu den eigentlichen Repräsentanten der Stadt aufstiegen. Die Entwicklung Klobouks zur
Stadt verstärkte sich im 16. Jahrhundert. Im Jahre 1510 erhielt Klobouk bereits den dritten
Jahrmarkt, zugleich finden wir Nachrichten über eine Befestigung der Stadt, über die Verleihung des Heimfallrechts, eine städtische Schule, die aktive Ausübung der Gerichtsgewalt
in der gesamten Herrschaft Braunau, über den Neubau des Rathauses, die Entwicklung der
Gewerbe sowie die Zunahme der Zahl von Haussassen (Ende des 16. Jahrhunderts gab es in
Klobouk 174 derartige Personen). 1579 erhielt die Stadt vom Kaiser den vierten Jahrmarkt
sowie das Recht der Siegelung mit rotem Wachs.
Der Vf. widmet zudem seine Aufmerksamkeit Braunau, wo es einen Sitz der Obrigkeit
(Burg; der Status von Braunau als königlicher Besitz ging im Jahre 1503 verloren) sowie der
obrigkeitlichen Verwaltung gab. Braunau taucht zwar als Kleinstadt in einer Quelle aus den
1460er Jahren auf, doch erweist sich dies als Ausdruck nicht eindeutiger Terminologie. Die
notwendigen Privilegien erhielt Braunau nämlich in drei Urkunden, die binnen kurzer Zeit
zwischen Juli 1499 und April 1500 ausgestellt wurden. Braunau wurden zwei Jahrmärkte
zugestanden, ein Wappen konfirmiert sowie das Recht, mit grünem Wachs zu siegeln, erteilt.
Mit diesem intensiven Interesse an den Privilegien der Kleinstadt steht auch die Veränderung
in der urbanen Entwicklung der Lokalität zusammen: westlich des ursprünglichen Dorfes
wurden zwei neue rechteckige Marktplätze ausgemessen.
Abschließend betrachtet der Autor Wlachowitz, die erste Erwähnung stammt aus dem
Jahre 1261. 1556 stieg der Ort, Sitz eines kleinen Gutes, zur Kleinstadt auf, erhielt zwei
Jahrmärkte, ein Wappen und das Recht mit grünem Wachs zu siegeln. Die Originalurkunde ist
teilweise beschädigt, so dass u. a. weder der Ort der Ausstellung noch die Datierung ersichtlich
werden. In der Anlage der vorliegenden Studie wird der Text der Urkunde ediert.
Durch die Erhöhung von Wlachowitz zur Kleinstadt zeigte sich das relativ umfangreiche Gebiet des südlichen Walachien (Herrschaft Braunau und Gut Wlachowitz) aus Sicht
der Wirtschaft der Region gesättigt. Es hat den Anschein, dass die Existenz einer Stadt und
zweier Kleinstädte – wie sie in den 1550er Jahren erreicht wurde – voll den Möglichkeiten
dieser Region entsprach. Das allmähliche wirtschaftliche Wachstum von Klobouk, Braunau und Wlachowitz erlebte freilich früh durch die Ereignisse des 17. und zu Beginn des
18. Jahrhunderts ein Ende.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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David Liška
Václav Bítovský z Bítova, jeho život
a politická činnost na Opavsku do roku 1614

Historie Opavska sahá do velmi dávných dob. Samotný vznik holasické
provincie (až od první poloviny 13. století se pro ni začíná užívat označení
Opavsko) je možno datovat k roku 1201, do doby českého krále Přemysla
Otakara I.1 Od roku 1318, kdy Opavsko přestává být součástí Moravského
markrabství a jako samostatné knížecí léno je uděleno Mikuláši II. Opavskému, se začínají psát dějiny jeho kolísání mezi Moravou a Slezskem. Pro
opavská knížata byla vzorem nezávislost slezských knížat, opavské stavy
naopak upřednostňovaly promoravskou orientaci, a to už vzhledem k tomu,
že zdejší stavovská práva a svobody byly mnohem pokročilejší než ve Slezsku (významným činitelem byla také otázka společně užívaného jazyka).
Nejednoznačná příslušnost opavského knížectví byla načas vyřešena 7. dubna 1348 listinou Karla IV., ve které český král (i jako římský císař) prohlásil
Opavsko, společně s Markrabstvím moravským a olomouckým biskupstvím,
za nedílná léna bezprostředně podléhající správě České koruny. Ale i přesto
opavská knížata stále více tíhla ke Slezsku. Bylo to celkem pochopitelné,
vázaly je úzké osobní vztahy (často ve Slezsku hledali své manželky) a také
ta skutečnost, že mnohá z nich byla i knížaty slezskými.
Během doby se tento stav nijak významně neměnil. Za politický
výstřelek lze považovat čin českého krále Vladislava II. Jagelonského, který
roku 1501 udělil opavské vévodství bratrovi Zikmundovi jako léno uherského státu. Po jeho zvolení králem polským (r. 1506) se Zikmund zdráhal
knížectví navrátit zpět ke Koruně české a zastavil ho Mikuláši mladšímu
Trčkovi z Lípy. Tento čin vedl opavské stavy k úmyslu vyplatit se, což se
jim o pár let později povedlo. Král Vladislav navíc vyhověl naléhání českých
stavů a roku 1511 vydal listinu, ve které se za sebe a své nástupce zavázal
k tomu, že opavské knížectví nikdy nebude odloučeno od českých zemí
a zůstane natrvalo pod přímou správou českých králů. Popsaný stav byl
1
W i h o d a , M.: Přemyslovská expanze v Horním Slezsku a vznik holasické provincie.
Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 1997, s. 34–43. Jaroslav
Bakala klade připojení Holasicka mezi roky 1194 a 1195. B a k a l a , J.: Holasické pomezí
v 11. a 12. století. In: Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku. Výbor článků a studií
Jaroslava Bakaly. Brno 2002, s. 68.

Časopis Matice moravské 127/2007
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víceméně respektován a vždy, když by mohlo dojít k jeho zpochybnění,
např. v případě placení berní (od roku 1522 spadalo opavské vévodství
ve finančních věcech pod Slezsko), vysílání zástupců na slezské sněmy či
holdování českým králům ve Vratislavi, byli opavští stavové panovníkem
písemně ujišťováni, že se tak neděje na úkor jejich práv.2 I přesto politické
klima nadále houstlo. Opavská politická špička stále více vyjadřovala svou
nespokojenost se současným stavem a dávala to výrazně najevo. Konečná
roztržka nakonec nastala, když začala bojkotovat svou účast na slezských
sněmech.3
Předložená studie chce přiblížit život muže, jehož politické názory se
formovaly právě v této době. Významně zasahoval do tehdejšího politického
dění na Opavsku, které se stávalo velmi vyostřeným a rychle směřovalo
k přivtělení knížectví do Slezska. Byl aktivním účastníkem posledních
bojů za opavská historická práva a svobody a osobně se účastnil složitých
jednání na moravských sněmech, v Praze na císařském dvoře i ve slezských
knížectvích. Zdlouhavé politické tlachy, nic neřešící sliby a další odklady
řešení složité otázky politické příslušnosti Opavska v něm už možná
nyní rozdmýchávaly jeho radikální smýšlení, které se naplno projevilo
v předvečer stavovského povstání. Václav Bítovský z Bítova se zapsal do
povědomí historiků, ale i širší čtenářské obce díky svému pohnutému
životu a téměř ukázkovému příkladu, jak se z nezámožného opavského
šlechtice může stát bohatý a později významný moravský politik. Je všeobecně znám z dob českého stavovského povstání, kdy zastával čelné místo
v direktorské vládě na Moravě a byl blízkým spolupracovníkem zemského
2
K problematice právního poměru opavského knížectví k Moravě ve středověku K o n v i č n á , J.: Opavsko – Morava nebo Slezsko? Několik poznámek k politicko-správnímu vývoji
Opavska do konce husitských válek. In: Korunní země v dějinách českého státu I. Integrační
a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku. Sborník příspěvků přednesených na
kolokviu dne 4. června 2002 na FF UK. Praha 2003, s. 59–76; K a p r a s , J.: O státoprávních poměrech Opavska. Věstník Matice opavské (dále VMO) 16, 1908, s. 36–49; B u l í n ,
H.: K otázce právního poměru Opavska k Moravě ve 14. století. Slezský sborník (dále SlSb) 55,
1957, s. 73–79; V á l k a , J.: Přehled dějin Moravy II. Stavovská Morava (1440–1620).
Praha 1987, s. 124–125; Č a p s k ý , M.: Vévoda Přemek Opavský (1366–1433). Ve službách
posledních Lucemburků. Brno – Opava 2005, s. 48–53. Pro pozdější dobu L e p a ř , J.: Za
jakými příčinami a kdy bylo Opavsko a Krnovsko od Moravy odtrženo a ve Slezsko vtěleno? Časopis
musea království českého 34, 1860, s. 407–419; P o l i š e n s k ý , J.: Viléma Slavaty relace
o jednání v příčině knížectví Opavského 1614–1615. SlSb 51, 1953, s. 488–498. F u k a l a ,
R.: Státoprávní spor o Opavsko v letech 1529–1606. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Historica 29, 2000, s. 69–82; t ý ž : Protilichtenštejnská opozice na Opavsku v letech 1613–1617.
Časopis Matice moravské (dále ČMM) 120, 2001, s. 67–90; K a m e n í č e k , F.: Zemské
sněmy a sjezdy moravské II. Brno 1902, s. 415–440. O používání českého jazyka na Opavsku
např. P r a s e k , V.: Čeština v Opavsku. Rozprava historicko-gramatická. Olomouc 1877.
Stavovské politice v opavském knížectví se naposledy věnoval F u k a l a , R.: Stavovská
politika na Opavsku v letech 1490–1631. Opava 2004.
3
Opavský zemský hejtman Jan ml. Bruntálský z Vrbna (úřad zastával v letech 1574–
1592) šel tak daleko, že roku 1583 vyslal na vratislavský sněm Kašpara Staročeského z Ratiboř,
který byl do rytířského stavu přijat teprve nedávno. Dokonce měl být dříve pouhým krejčím.
F u k a l a , R.: Státoprávní spor, s. 80.
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hejtmana Ladislava Velena z Žerotína. Ví se hodně o jeho neblahém osudovém střetnutí s Albrechtem z Valdštejna, se kterým bojoval o ohromné
nekšovské dědictví, ví se též o jeho účasti na vyšetřování Jana Sarkandra
v souvislosti s vpádem polských lisovčíků či o jeho podílu na úspěšném
převedení olomouckého měšťanstva pod vlajku vzbouřené Moravy. Jeho
působení na Opavsku je už známo méně, proto se na následujících řádcích
budu snažit pokrýt právě toto ne příliš známé údobí, přičemž pozornosti
neujde ani jeho život soukromý.4
Rod Bítovských byl ve svých počátcích úzce spjat se Slezskem a jeho
historie spadá do dávné minulosti. Jak bývalo zvykem, i oni se mohli pyšnit
mýtickými kořeny a neušli ani pozornosti Bartoloměje Paprockého z Hlohol,
který ve svém Zrcadle zaznamenal rodovou pověst spojenou se vznikem
erbovního znamení.5 Záhy se přesouvají na Moravu, kde se usazují právě na
4
Pokud se historikové zabývali Václavem Bítovským, bylo to z větší míry až obdobím po
jeho přestěhování z Opavska na Moravu. D ’ E l v e r t , Ch.: Die Bitowsky von Bitow. Die
Bitowsky von Slawikowitz. Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der kais. königl.
mährisch-schlesischen Gesellschaft 3, 1875, s. 17–19; Ottův slovník naučný. Díl IV. Praha 1997,
s. 112, heslo Bítovští z Bítova (Kolář, M.); J a n á č e k , J.: Valdštejnova pomsta. Praha
1992; F i a l o v á , V.: Václav Bítovský z Bítova a Bohunka z Víckova. Naše Valašsko 4,
1936, s. 165–179; t á ž : O paní Bohunce Bítovské roz. z Víckova. Přerov 1938; L i š k a ,
D.: Ke sporu o dědictví po Václavu Nekšovi z Landeku. Vlastivědný věstník moravský (dále VVM)
49, 1997, č. 3, s. 280–286; t ý ž : Moravský rytíř Václava Bítovský z Bítova. K 370. výročí
smrti na popravním lešení v Brně. VVM 50, 1998, č. 4, s. 358–365; 51, 1999, č. 1, s. 58–67;
t ý ž : „A tu jim vinu dávám...“ Václav a Bohunka Bítovští ve světle olomouckých půhonů.
ČMM 118, 1999, s. 131–148; H r u b ý , F.: Kněz Jan Sarkander, moravský mučedník doby
bělohorské a jeho legenda. Český časopis historický (dále ČČH) 45, 1939, zvl. s. 458–465;
t ý ž : Ladislav Velen z Žerotína. Praha 1930; U h l í ř , D.: Brněnský pitaval. Konec
Václava Bítovského z Bítova. Brno 1992, s. 83–101; F u k a l a , R.: Povstalci a rebelové.
Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 3, 1997, zvl. s. 94–97;
t ý ž : Profil Žerotínových adresátů a politických partnerů v opavsko-krnovské oblasti. Folia
historica Bohemica 18, 1997, zvl. s. 149–151; K o m e n s k ý , J. A.: Historie o těžkých
protivenstvích církve české. Dílo Jana Amose Komenského 9/I. Praha 1989, s. 142; T e n o r a ,
J. – F o l t ý n o v s k ý , J.: Bl. Jan Sarkander, jeho doba, život a blahoslavení. Olomouc
1920, zvl. s. 544–546. Bítovský též vystupuje v pamětech Hynka Bruntálského z Vrbna, srov.
Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku z let
1610 a 1611. Ed. V. J. Nováček. Věstník učeného spolku v Praze. Praha 1896, s. 1–48, či
v edici Moravské korespondence a akta z let 1620–1636. Ed. F. Hrubý. I–II. Brno 1934–1937;
T e n o r a , J. – F o l t ý n o v s k ý , J.: Bl. Jan Sarkander, s. 662–671; Povstání
na Moravě v roce 1619. Ed. L. Urbánková. Praha 1979. K vyšetřování Jana Sarkandra za
částečné účasti Václava Bítovského T e n o r a , J. – F o l t ý n o v s k ý , J.: Bl. Jan
Sarkander, s. 567–583; F o l t ý n o v s k ý , J.: Králický rukopis o bl. Janu Sarkandrovi.
Hlídka 27, 1910, s. 379–387; D u s , J.: Nešťastné svatořečení a diskuse o českých dějinách. In:
Evangelíci o Janu Sarkandrovi. Sborník ke kanonizaci nového katolického světce. Heršpice
1995, zvl. s. 148–165. K převratu v Olomouci a Uničově J a n á č e k , J.: Valdštejnova
pomsta, s. 217–221; L i š k a , D.: Moravský rytíř, s. 58–59; Popis královského hlavního města
Olomouce sepsaný syndikem Florianem Josefem Louckým roku 1746. Edd. L. Spáčilová – V. Spáčil.
Olomouc 1991, s. 73; N e š p o r , V.: Dějiny města Olomouce. Vlastivěda moravská. Brno
1936, s. 133–136.
5
P a p r o c k ý z H l o h o l , B.: Zrcadlo slavného Markrabství moravského. Olomouc
1593. Reprint Ostrava 1993, s. CCCCXXXV–CCCCXXXVI. O tzv. rodové paměti pojednal
M a ť a , P.: Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004, s. 88–98.
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Opavsku. Žádné významné úřady zde ale nedrží, výjimku tvoří jen Václav
Bítovský z Bítova a na Vladěníně (†1588). Za nemocného Ojíře z Fulštejna
a na Bílovci zastával roku 1524 úřad nejvyššího zemského komorníka a roku
1542 byl dokonce místodržícím ve funkci opavského zemského hejtmana.6
Žádného jiného příslušníka Bítovských z Bítova v tak významném postavení
již nenalézáme, mezi členy zemského soudu ale zasedali často.
To platí také o Karlovi Bítovském z Bítova, Václavovu (†1628) otci.
Byl nejmladším synem Václava Bítovského (†1553) a Anny Šelikovny, kteří
kromě něj zplodili ještě další čtyři děti: Hanuše, Václava a dcery Justínu
a Mandalénu.7 Roku 1559 se všichni bratři připomínají v nedílu na Suchých
Lazcích.8 Po smrti bratra Václava (†1575) měl nemovitý majetek zřejmě
přejít na jeho dítě či děti.9 Ty se nedočkaly dospělosti, protože statky později
vidíme v rukou Václavových bratrů. Karel získal Litultovice (11 kilometrů
západně od Opavy),10 Hanuš pak statek Vladěnín. Roku 1588, po Hanušově
smrti, na Karla přešel i statek Petříkovy. O pár let později, 12. listopadu
1594, svou majetkovou základnu rozšířil, když od Albrechta mladšího Bruntálského z Vrbna za 9 080 zlatých koupil statek Jezdkovice (9 kilometrů
západně od Opavy) společně s Bratříkovicemi a pustou vsí Mladotice.11 Na
sklonku života se mu zřejmě nedostávalo financí, protože roku 1598 byl
nucen prodat vzdálené Petříkovy (25 kilometrů severozápadně od Opavy)
se vsí Vratišovy Anně Bítovské z Bítova za 13 000 zlatých.12
Zanedlouho po svém vstupu do politického života se Karel stal
významným členem opavské společnosti. Podílel se na správě země, jako
vyslanec opavských stavů často mířil za hranice knížectví. Ke konci života
se tak například roku 1590 účastnil slezského sněmu ve Vratislavi (započal
se 27. září), kde měl jednat ve věcech daňových nedoplatků a o nákladech,
které opavští stavové poskytli na obranu slezsko-polských hranic a vydržování „lidu válečného“.13 V letech 1591–1592 byl navíc mezi těmi, kteří měli
6
Nejvyšší zemský komorník Ojíř z Fulštejna tak prosil zemský soud dne 17. května
1524. Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), Slezský stavovský archiv (dále SSA), inv. č. 109.
V roce 1529 je Václav Bítovský připomínán i jako krnovský zemský soudce. Tamtéž, inv. č.
485. Dále F u k a l a , R.: Stavovská politika, příloha na s. 149.
7
ZAO, Pozůstalost po Josefu Zukalovi, inv. č. 195, Šlechtické rody A–G, rozrod na f.
181.
8
Tamtéž, f. 185v.
9
Roku 1575 se připomíná Václavova manželka, Kateřina Sedlnická, jako opatrovnice
sirotčího statku. Tamtéž, f. 189.
10
K Litultovicím srov. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Severní
Morava. Praha 1983, s. 145–146.
11
Opavské zemské desky. Knihy zadní 1537–1613 (dále ZDOp). Ed. M. Rohlík. Opava
1961, s. 574–579. K Jezdkovicím Hrady, zámky a tvrze, s. 115; P r a s e k , V.: Historická
topografie země Opavské. Vlastivěda slezská. II. Opava 1889, s. 364–369.
12
ZDOp, s. 504–508.
13
ZAO, SSA, inv. č. 986, Snešení sněmovní (1557–1599), f. 345–345v. Byl zvolen na
stavovském sjezdu (září 1590), společně s opavským měšťanem Lorencem Richterem. Na
osobní výdaje bylo Karlu Bítovskému dáno ze zemských peněz 100 zl.
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vypracovat seznamy šlechticů, kteří dluží na daních.14 Jeho jméno se také
často objevuje v opavských půhonech.15
Během svého života byl ženat dvakrát. Jeho první manželkou byla
Mandaléna Cetrysová z Kynšperku, jež mu dala syny Václava a Adama. Po
jejím úmrtí (†1580) se Karel oženil podruhé, a to s Barborou Vlkovnou
z Konecchlumí, se kterou měl syna Jiřího.16 Když 1. listopadu roku 1600
zemřel, zanechal svým synům Václavovi a Jiřímu statky Litultovice a Jezdkovice. První z nich držel Karel Bítovský jako léno olomouckého biskupa,
což s sebou neslo jisté závazky, které se ovšem během doby měnily. Ze
začátku to byly vojenské povinnosti, které byly v 16. století postupně
převáděny na peněžitý plat, dále pak osobní účast na biskupských korunovacích, sněmech a soudech v Kroměříži apod.17 Sám Václav se musel
počátkem roku 1601 vypravit do Kroměříže, aby zde složil manský slib.
Dne 4. března tak na kroměřížském zámku předstoupil před hofrychtéře
biskupských statků Jana Sedlnického z Choltic a i za svého bratra Jiřího
slíbil, že se bude chovat tak, jak mu právo a zvláště povinnosti biskupského
mana přikazují.18 Vedle zemských soudů se nyní musel účastnit i soudů
manských, kde již zanedlouho řešil spor, který na něj přešel po otci.19
Závažnější byl problém, který se vyskytl v souvislosti s alodním statkem Jezdkovice, ten byl řešen již za Karla Bítovského. Trhová smlouva
mezi Karlem Bítovským a Albrechtem ml. Bruntálským z Vrbna byla roku
1594 na Heralticích sepsána s tím slibem, že jakmile bude zahájen opavský
zemský soud a otevřeny zemské desky, bude do nich statek zapsán. Tak se
zavázali Albrecht starší, Jan Bartoloměj a Hynek mladší Bruntálští z Vrbna,
14
Sjezd v pondělí před sv. Václavem (27. září) roku 1591. Tamtéž, f. 349–349v. Sjezd
na den sv. Michala (29. září) 1592. Tamtéž, f. 357.
15
Roku 1595 si na něho musel stěžovat Melchiar Kozlík z Rašnavy, že mu nechce dát
svědectví. ZAO, SSA, inv. č. 794, Půhony a nálezy knížectví opavského (1594–1599), f.
112v–113. Roku 1596 ho poháněl Jan ze Šlévic (tamtéž, f. 159v) a konečně o tři roky později
tak ze stejného důvodu učinil Bernard Pražma z Bílkova (tamtéž, f. 264v).
16
D ’ E l v e r t , Ch.: Die Bitowsky von Bitow, s. 17.
17
K povinnostem manů olomouckého biskupství B a l c á r e k , P.: Kancelář kardinála
Ditrichštejna a správa biskupských statků před Bílou horou. Sborník archivních prací 28, 1978,
s. 102–103. O manském systému olomouckého biskupství K a m e n í č e k , F.: Zemské
sněmy a sjezdy moravské III. Brno 1905, s. 20–29; M a l ý , J.: Příspěvek k dějinám manství
olomouckého kostela v letech 1590–1640. VMO 37, 1932, s. 20–42, 76–97.
18
„Václav Bítovský z Bítova a na Litultovicích, i na místě Jiříka, bratra svého, vykonajíc
zvyklou povinnost manskou, přijal léno od ... pana Františka ... kardinála z Ditrichštejna, biskupa
olomúckého ... na týž dvuor a ves Litultovice a ves Lhotku ... i s tím vším příslušenstvím což k tomu
manství od starodávna náleželo a náleží ... tak, jakž nebožtík Karel Bítovský, otec jeho, ten statek
manskej sám držel a užíval.“ ZAO, pobočka Olomouc (dále ZAO-O), Lenní dvůr v Kroměříži
(dále LDK), inv. č. 423, Kniha přijetí lén, f. 119. Text přísahy manů olomouckého biskupství
uvádí K a m e n í č e k , F.: Zemské sněmy III, s. 21, pozn. 3.
19
Roku 1603 ho pohnal Jan Henrych Štolc kvůli vysouzení finanční hotovosti, kterou
mu Karel Bítovský odmítal vydat. Ještě než došlo k přelíčení, Václav uznal oprávněnost jeho
požadavku, přátelsky se s ním vyrovnal, a tak „ohlásil se Štolc, že jest srovnáno“. Je to ostatně
jediný půhon v manských knihách, který se vztahuje na Václava Bítovského. ZAO-O, LDK,
inv. č. 378, Kniha půhonná a nálezová (1601–1617), f. 16–17.
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společně s Pertoltem Tvorkovským z Tvorkova, Kundrátem Rotumberkem z Ketře a Albrechtem Donátem z Velké Polomě. Ovšem nestalo se
tak. Roku 1597 se Karel Bítovský rozhodl jednat. Dne 25. dubna dodal
k soudu pět žalob (Albrecht Bruntálský z Vrbna mezitím r. 1595 zemřel),
jimiž každého ze zbývajících ručitelů poháněl o 9 080 zlatých (z tržní ceny
Jezdkovic).20 Po jeho smrti musel totéž učinit jeho syn Václav, který roku
1602 vystupoval zároveň i jako poručník svého bratra Jiřího.21 Jelikož se
zemské soudy v této době často nekonaly, opakoval své žaloby i o osm let
později, v dubnu roku 1610, a to už bez Jiřího, který zemřel o rok dříve.22
Tentokrát mohl slavit úspěch, neboť na květnovém zemském soudě svatodušním téhož roku bylo vydáno naučení Hynkovi staršímu Bruntálskému
z Vrbna, nejvyššímu zemskému komorníkovi, aby zajistil vepsání správního
listu na Jezdkovice, Bratříkovice a pustou ves Mladotice do zemských desek.
Ještě na témž soudě tak bylo učiněno.23
Roku 1594 vstoupil i Václav do řad opavských zemských soudců,
aby tak navázal na činnost svého otce.24 Mezi léty 1609 (poprvé v prosinci
o soudu svatolucijském) a 1614 ho můžeme vidět ve funkci relátora, tedy
soudem nařízené osoby, která dohlížela na zápisy do zemských desek.25
Svou úlohu sehrával také v poselstvích opavských stavů. Poprvé tak o něm
slyšíme v létě roku 1601, kdy se vedle Pertolta Tvorkovského z Kravař,
Zikmunda ml. Sedlnického z Choltic a Šalomona Moše z Bittendorfu podílel na jistém jednání v krnovském knížectví.26 Mnohem důležitější poslání
20
ZAO, SSA, inv. č. 794, Půhony a nálezy knížectví opavského (1594–1599), f. 177–
184v.
21
ZAO, SSA, inv. č. 795, Půhony a nálezy knížectví opavského (1600–1603), f. 162–166v.
Každého z poručníků poháněl, protože „Karlovi Bítovskému z Bítova, nebožtíku, otci mému
a bratra mého utsa, v listu správčím na pargameně, kteréhož datum jest na Heralticích, v úterý po
památce svatého Martina [12. listopadu] léta Páně 1594 počítajíc ... za statek jestkovský s jeho
příslušenstvím, jemu, Karlovi z Bítova utsa, od pana Albrechta mladšího Bruntálskýho z Vrbna utsa
prodání slíbil a se jest zapsal a že dotčený statek jestkovský se vším jeho příslušenstvím, když nejprve
dcky zemské v Opavě otevřeny budú, na prvním neb druhým soudu zemském, tomuž Karlovi z Bítova
utsa a nám erbuom jeho utsa ve dcky zemské vložiti a vepsat dá, tak jakž týž list správní utsa to
v sobě šířeji obsahuje a zavírá. A již podle toho listu správního a zapsání svého ... toho vykonati
a svrchu psaný statek jestkovský nám, jakožto erbuom po tomž Karlovi z Bítova utsa pozůstalým,
do desk zemských vložiti a vepsati dáti zanedbává.“ Tamtéž, f. 162–162v.
22
Jiří Bítovský z Bítova zemřel roku 1609 a byl pochován v Opavě. ZAO, Pozůstalost po
Josefu Zukalovi, inv. č. 195, f. 181. Václav Bítovský své žaloby vedl už jen proti Pertoltovi
Tvorkovském z Tvorkova a Kundrátovi Rotumberkovi z Ketře. ZAO, SSA, inv. č. 796, Půhony
a nálezy knížectví opavského (1604–1610), f. 191v–196v.
23
Naučení je zapsáno v ZAO, SSA, inv. č. 822, Registra pamětní z let 1609–1611, f. 20v–21
a přepsáno do zemských desek, srov. ZDOp, s. 573–574. Samotný vklad tamtéž, s. 574–579.
24
F u k a l a , R.: Povstalci a rebelové, s. 95.
25
ZAO, SSA, Registra pamětní; ZAO, SSA, inv. č. 824, Pamětní kniha z let 1611–1735;
ZDOp. Viz příslušné zápisy. Dělo se tak v tzv. naučeních, nejčastěji opavskému zemskému
komorníkovi, které předcházely samotným vkladům deskového majetku do zemských desek.
Roku 1613 byla povinnost vydávání naučení zrušena a ponechána jen pro výjimečné případy.
ZDOp, s. 675–676.
26
Obecní zemský sjezd, pondělí před sv. Petrem v okovech (27. července). ZAO, SSA,
inv. č. 987, Snešení sněmovní (1597–1626), f. 23–23v.
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však vykonal na podzim roku 1605. V době, kdy opavská politická špička
zcela ignorovala slezské sněmy,27 se Václav Bítovský, opět společně s Šalomonem Mošem, zúčastnil sněmu ve Vratislavi, který byl vrchním slezským
hejtmanem vypsán na 28. listopad. Vedle slezských knížat a stavů zde měli
po dobu dvou týdnů vystupovat zcela v zájmu své země a bedlivě dávat
pozor, aby se jí a jejím právům nedělo žádné příkoří.28
Nejasná je účast Václava Bítovského na opavské krizi z počátku 17.
století. Nekatolická městská rada, která se odmítala podřídit příkazům
pražského dvora a trvala na svém patronátním právu k opavskému kostelu
Nanebevzetí Panny Marie, vyjadřovala stále vyhroceněji svůj postoj k náboženským otázkám. Vývoj šel až tak daleko, že městské politické špičky
přešly k otevřené revoltě. K té se postupně přidalo celé město. Opavští
obsadili farní kostel a po městě začala hlídkovat ozbrojená garda. Císař
Rudolf si pod záminkou nechal předvolat hlavní představitele městské rady
a po jejich příjezdu je dal uvěznit, aby tak přiměl vzbouřence ke spolupráci.
Ale nestalo se tak. Ani jmenování císařské komise dne 20. října 1603, ve
které zasedli vlivní opavští stavové (Václav Bítovský zde chybí), kteří se
měli pokusit o uklidnění situace, ani vydání říšského achtu nad městem
Opavou roku 1604 nevedly k vyřešení situace. Měla nastoupit hrubá síla,
která na původce rebelie a na celé Opavsko dolehne velmi tvrdě. Zatím byl
klid, protože císař nemohl přemístit své vojenské síly z uherského bojiště,
kde právě probíhalo potírání povstání Štěpána Bočkaje. V létě roku 1607
se však císařský pěší pluk velitele Fridricha Geisbergra z Geisbergu dal na
pochod a zamířil na Opavu, kde mu Rudolf II. určil zimní kvartýry. V srpnu byla Opava obležena a po měsíci, 22. září 1607, byla nucena otevřít
městské brány a vpustit tak drancující vojsko do města. Opavané nemohli
čelit několikanásobné dobře vyzbrojené přesile, a marně tak spoléhali na
pomoc, kterou jim přislíbila slezská knížata Jan Jiří Krnovský a Karel II.
Minstrbersko-Olešnický.
Předešlý konflikt byl předehrou mnohem nebezpečnějších událostí,
které měly opavské vévodství opět vyzdvihnout na přední místo zájmu stavovských předáků celého českého soustátí. Po červnu 1608, kdy podle tzv.
libeňské smlouvy došlo k rozdělení České koruny mezi Rudolfa II. a jeho
bratra arciknížete Matyáše, se stále některé politické kruhy nemohly s tímto
stavem vyrovnat. Nejnešťastnější roli ve spiknutí sehrál opavský děkan
29

27
F u k a l a , R.: Stavovská politika, s. 31.
28
Rozhodnutí o vyslání Václava Bítovského a Šalomona Moše padlo na obecném zemském sjezdu, započatém v pondělí po sv. Martinu (18. listopadu). Zároveň byli poučeni, aby
„…při tom sněmu podle instrukcije sobě svěřenej, co by k dobrému tejto země [Opavské země – pozn.
aut.] bylo, vedle jich milostí knížat a stavův svolovali a mimo instrukciji svou se v nic víc žádným
způsobem nevydávali.“ ZAO, SSA, inv. č. 987, Snešení sněmovní (1597–1626), f. 52–52v.
29
F u k a l a , R.: Stavovská politika, s. 38–44; T u r e k , A.: Geisbergrův pluk na
statcích fulneckého augustiniánského kláštera v r. 1607. SlSb 44, 1946, s. 197–202; T e n o r a ,
J. – F o l t ý n o v s k ý , J.: Bl. Jan Sarkander, s. 137–164.
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Mikuláš Sarkander, jenž se stal prostředníkem v politické hře, která byla
nad jeho síly.30 Při svých nesčetných cestách do Prahy, kde hledal zastání
u Rudolfa II. ve věcech hmotného zabezpečení opavské fary, se dozvěděl
o chystaných akcích, které měl provést kníže Adam Václav Těšínský. Ten se
nijak neskrýval svými sympatiemi k císaři, a dokonce pomýšlel na konverzi
ke katolicismu. Měl naverbovat vojáky a přepadnout Opavu, aby ji uvedl do
své moci a zkrotil tak nekatolické obyvatelstvo. To byl pouze dílčí záměr,
protože další jeho kroky měly vést do Slezska a na Moravu, kde mělo být
vojsko použito k potlačení protestantských stavů a násilné rekatolizaci.31
V květnu 1609 nad opavským děkanem spadla klec. Dva kompromitující listy, které adresoval převoru opavského dominikánského kláštera,
se neznámým způsobem dostaly do rukou slezských stavů, které ihned
informovaly opavskou a moravskou zemskou obec. Když byl v červnu
v Olomouci zahájen zemský sněm, byl na přímou intervenci zemského
hejtmana Karla staršího z Žerotína u kardinála Ditrichštejna Mikuláš
Sarkander zajištěn a prozatímně umístěn do městského vězení.32 Zároveň
sněm vyzval opavské stavy, aby do Olomouce vyslaly své zástupce, kteří
by je podrobně informovali o celé záležitosti. To se také stalo, a 21. června
tak před sněmovníky mohli předstoupit Hynek ml. Bruntálský z Vrbna,
Bartoloměj Rejzvic z Kadeřína a Václav Bítovský z Bítova, kteří na základě
zadržených listů podali podrobnou zprávu o chystaném spiknutí. Na jedné
straně se mohli vyslanci těšit naprostému zájmu všech přítomných, na straně
druhé se ale dostali do nemilé situace poté, co se do Olomouce donesla
zpráva o nepokojích, které v Opavě vyvolali nekatoličtí měšťané. Ti tak
reagovali na prozrazené spiknutí zcela po svém, když vyplenili opavskou
faru a klášter sv. Ducha. Na žádost kardinála Ditrichštejna museli 23. června
psát opavskému hejtmanovi Šťastnému Mošovskému z Moravčína a vyzvat
ho, aby dal vše vyšetřit a zajistil v Opavě klid.33
Po útěku Mikuláše Sarkandra z vyškovského vězení v noci z 24. na
25. prosince34 se pozornost soustředila na opavského rychtáře Tobiáše
Slováka, který opavského děkana v květnu 1609 doprovázel na jeho cestě
30
K Mikuláši Sarkandrovi H r u b ý , F.: Kněz Jan Sarkander, moravský mučedník doby
bělohorské a jeho legenda. Praha 1940, s. 6–9; T e n o r a , J. – F o l t ý n o v s k ý ,
J.: Bl. Jan Sarkander, s. 523–526.
31
Ke spiknutí F u k a l a , R.: Stavovská politika, s. 45–48; Š i g u t , F.: Spiknutí
proti smlouvě libeňské a Mikuláš Sarkander. SlSb 67, 1969, s. 242–258.
32
Zemský sněm v Olomouci přikázal kardinálu Ditrichštejnovi zajistit Mikuláše Sarkandra,
aby tak byl k dispozici u příštího podsudku v Brně. Zároveň byly nařízené osoby, které měly
téhož kněze obvinit. Moravský zemský archiv (dále MZA) v Brně, A 3 Stavovské rukopisy,
inv. č. 5, Sněmovní památky, f. 455v–456.
33
Š i g u t , F.: Spiknutí, s. 247.
34
V létě roku 1612 byl na uprchlého Mikuláše Sarkandra vystaven zatykač, který všem
nařizoval, „kdež by koli týž Mikuláš Sarkander zde v margkrabství moravském na číchkoliv
gruntech se nacházel aneb postižen byl, aby vzat a do nejbližšího města dodán i do nejprvnějšího
soudu zemského, kterýž by se v margkrabství tomto držel, dodržán byl.“ MZA Brno, A 3, inv. č. 7,
Sněmovní památky, f. 21.
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k těšínskému knížeti. Byl pádný důvod domnívat se, že o celém chystaném
komplotu mohl něco vědět. Zatím se nacházel v opavském městském vězení,
kde měl být k dispozici zemskému soudu. Zájem o něj však projevili i na
Moravě. Dne 28. ledna 1610 zaslali moravští soudcové do Opavy list se
žádostí, aby jim byl Tobiáš Slovák vydán (propuštění žádal i král Matyáš).
Obě strany přitom měly stejný cíl – dozvědět se co možná nejvíce o zrádných praktikách, které se proti protestantům intrikovaly na císařském
dvoře. Na únorovém opavském zemském sjezdu se po přečtení dopisu
mezi přítomnými rozproudila živá diskuze o tom, zda zadrženého vydat
či nikoliv. Vzhledem k přátelským vztahům, které mezi oběma zeměmi
panovaly, byla snaha žádosti vyhovět, šlo pouze o to, jakou formou. Všeobecně byl zastáván názor, aby byl obviněný ponechán ve vězení, a kdykoliv by ho někdo chtěl vyslechnout, mohl tak učinit. Téhož názoru byl
i Václav Bítovský, který navrhoval, aby se s vydáním vězně posečkalo. I tak
převládl názor Pertolta z Kravař, jenž prosadil Slovákovo propuštění, a to
oproti 15 000 zlatých. Nikdo si nemohl dělat iluze, že by opavský rychtář
disponoval takovou sumou peněz, šlo ale o vstřícný krok vůči moravským
sousedům, a ten byl učiněn.35
Opavští stavové si ostatně byli plně vědomi opory, jakou u moravské
šlechty mají. Boj za stavovská práva, náboženskou svobodu a nezávislost
země, to vše byl program, který nacházel u většiny moravské, ale i české
společnosti sympatie. Zvláště v druhém desetiletí sedmnáctého století se
kontakty obou zemí staly intenzivnějšími. Důležitou úlohu v těchto stycích sehrál i Václav Bítovský, jenž se zúčastnil hned několika moravských
sněmů, které řešily problémy svých opavských chráněnců. Poprvé tak byl
na Moravu vyslán, společně s Karlem Haugvicem a Hynkem Bruntálským
z Vrbna, v červnu roku 1612.36 O pár měsíců později se na zemském
sněmu objevil znovu, a to opět ve společnosti pána z Vrbna a nově také
s opavským zemským sudím Bartolomějem Ludvíkem Rejzvicem z Kadeřína. Byli pověřeni úkolem, aby na srpnovém sněmu žádali o radu, jak se
mají zachovat v případě roztržky s opavskými radními, kteří proti všem
zvyklostem vystupovali na slezských sněmech zcela nezávisle na opavských
stavech.37 V sobotu 27. srpna jim bylo uděleno veřejné slyšení, během
kterého Hynek Bruntálský seznámil přítomné s celou situací. Po poradě
se stavové shodli na rezoluci, která byla vyslancům předána, a byla jim
projevena ta čest, že je na odchodu ze síně vyprovázel zemský hejtman
Karel starší z Žerotína.38
35
O jednání opavských stavů viz Paměti Hynka mladšího, s. 15–23.
36
ZAO, SSA, inv. č. 987, Snešení sněmovní (1597–1626), f. 111. Na cestovní výlohy
obdržel každý z poslů 10 zlatých na den.
37
V květnu roku 1612 vyslali opavští měšťané do Vratislavi posly, kteří za město Opavu
slíbili věrnost Slezanům. K a m e n í č e k , F.: Zemské sněmy II, s. 429.
38
Sněm držaný léta 1612. Ze zápisů Karla z Žerotína. Ed. V. Brandl. Brno 1864, s. 92–93,
128–129.
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Události již ale nabraly nezadržitelný spád. Nehledě na historická
práva opavské země, nehledě na panovnické listiny českých králů, které jí
zaručovaly neoddělitelnost od moravské země, se začaly misky vah přiklánět
k příznivcům proslezské orientace. Na scéně se objevil muž, jehož jméno
si u císařského dvora vedlo velmi dobře. Karel z Lichtenštejna byl u císaře
dobře zapsán, především to byly jeho finanční injekce do stále prázdné
státní pokladny. Tento moravský šlechtic byl bohatý a svých peněz uměl
velice dobře využívat. Stačí si připomenout výhodnou peněžní transakci
z roku 1598, kdy společně s bratry dostal za neuvěřitelně vysokou půjčku 100 000 tolarů do zástavy město Hustopeče s přilehlými vesnicemi.39
V případě Opavska se historie opakovala. Císař Matyáš se rozhodl spojit
potřebné s užitečným. Dal tak na radu svého místokancléře Jiřího Schönaicha, který mj. poukazoval právě na uspokojení dluhu opavských stavů na
daních, které se vyšplhaly do hrozivých 140 000 tolarů. Císař po dohodě
z Lichtenštejnem, který na jeho finanční podmínky přistoupil, vydal v Linci
28. prosince 1613 listinu, jež jeho oddaného služebníka opravňovala zasedat
jakožto opavského knížete na slezských sněmech ve Vratislavi. Navíc mu
v lednu následujícího roku vystavil lenní majestát, který doplňoval některá
ustanovení z předešlé listiny. I když jedním z Matyášových požadavků bylo,
aby Opavané byli ponecháni ve svém náboženském vyznání, nemohlo být
přesto pochyb o tom, že je to pouze dočasný úhybný manévr. Nikdo nebyl
na pochybách, že dříve nebo později Karel z Lichtenštejna prosadí ve svém
knížectví tvrdou rekatolizační politiku.
Přípravy na uvedení Lichtenštejna na opavský knížecí stolec byly
v plném proudu. Od ledna 1614 byly zahájeny akce, které měly připravit
půdu pro blízkou inauguraci. Slezský vrchní hejtman Karel II. Minstrbersko-Olešnický měl přijmout hold opavského knížete a sám Lichtenštejn
podepsal v dubnu ve Vratislavi smlouvu, která byla pro Slezany velmi
zajímavá, smlouvu o finančním vyrovnání daňových nedoplatků opavských
stavů. V květnu se s velkou slávou objevil v Opavě, aby ho slezský hejtman
uvedl na opavský zámek. Dne 21. května 1614 byla provedena Lichtenštejnova investitura. Jedinými, kdo vítali opavského knížete s otevřenou náručí,
byli měšťané, kteří se tak zcela separovali od opavské šlechty.40
Opavské zemské stavy se nedostavily k holdu do Vratislavi, ani nebyly přítomny událostem v Opavě. Naopak 14. května narychlo svolaly na
zámek v Bílovci stavovský sjezd za účelem porady, jaké kroky za nastálé
situace podniknout. Nakonec se všichni přítomní shodli na sepsání dopisu,
39
Tyto církevní statky náležely velehradskému a brněnskému klášteru, proto se proti
tomuto postupu ostře ohradil papež Klement VIII., později v této věci jednal v jeho zastoupení papežský nuncius Filip Spinelli. Po konverzi Karla z Lichtenštejna ke katolictví se spor
poněkud uklidnil a vyprchal Lichtenštejnovým vstoupením do císařské tajné rady roku 1600.
S t l o u k a l , K.: Karel z Lichtenštejna a jeho účast ve vládě Rudolfa II. (1596–1607). ČČH
18, 1912, hlavně s. 29–33.
40
F u k a l a , R.: Stavovská politika, s. 52–55.
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který adresovali kardinálu Ditrichštejnovi a moravským zemským stavům.41
Stěžují si v něm na nového knížete, že se snaží omezit opavské svobody
a odtrhnout zemi od Moravy. Navíc byl opavský zemský hejtman Pertolt
Tvorkovský z Kravař 16. května obeslán, aby se opavská politická špička
dostavila 22. května do Opavy a holdovala novému pánovi. To je, jak píší,
v rozporu s dosavadními svobodami, protože opavské stavy nejsou povinny
se řídit nařízeními slezské kanceláře.42
Dne 22. května byli na právě probíhající moravský zemský sněm
do Brna vysláni osvědčení diplomaté Václav Bítovský z Bítova a Karel
Haugvic z Biskupic.43 Ti měli předat protestní list a jednat o možné pomoci
moravských stavů. Byla to význačná událost a návštěva obou vyslanců byla
zaznamenána ve stavovských rukopisech. Na pořad dne se jejich nesnáze
dostaly 2. června 1614.44 Zpráva opavských stavů se týkala několika bodů,
a to stížnosti na Karla z Lichtenštejna, Karla Minstrberského a město Opavu.
První z nich byl viněn z toho, že převzal svůj úřad neprávem, že se snaží
připojit Opavsko ke Slezsku a město Opavu zcela odtrhl od jurisdikce
opavských soudů a podřízenosti zemským stavům. Slezský vrchní hejtman
Karel Minstrberský že se zase snaží podřídit zemi rozkazům slezské kanceláře, Karlovi z Lichtenštejna uvedl město Opavu v poddanost a hlavně
propustil opavské stavy z poddanosti císaře Matyáše, na což neměl právo.
V souladu s výše uvedenými protesty si podobně stěžovali i na opavské
měšťany a slezskou kancelář.45
Sněmovníci se posléze dohodli na odpovědi, kterou předali opavským
vyslancům. Vymínili si ovšem několik podmínek, na kterých založili svou
41
„Lítostivě tajiti nemuožeme, že těchto nynějších nedávných časův Jeho knížecí milost, pan vladař
domu lichtenštejnského ... sobě při jeho císařské milosti ... knížetství opavského proti všem privilejím,
nadáním a svobodám téhož knížetství, jsouc táž země od starodávna oudem země moravské, vyjednati ráčil a nemaje na tom dosti, k tomu směřovati ráčí, aby toto knížetství do konce a bez všelijaké
výjimky vod země moravské odtrhl a zcizil.“ ZAO, SSA, inv. č. 1016, Registra korespondence
opavských stavů v jejich sporu s knížetem Karlem z Lichtenštejna o udělení mu Opavska
v léno (tzv. Červená kniha), f. 6v. Celý opis listu na f. 6v–8. Také H a u e r , V.: Červená
kniha. VMO 37, 1932, s. 5–6.
42
Psaní učinili slezský hejtman Karel Minsterberský a Mikuláš z Purghaufu (prezident slezské
kanceláře) společně s Jiřím Rudolfem Cedlicem (radou ze slezské kanceláře). ZAO, SSA, inv. č.
1016, Registra korespondence, f. 7. Vznik slezsko-lužické kanceláře roku 1611 byl považován
za tvrdý zásah do pravomoci opavského zemského hejtmana a opavského zemského soudu.
43
H a u e r , V.: Červená kniha, s. 5–6.
44
MZA Brno, A 3, inv. č. 7, Sněmovní památky, f. 33–35. Také ZAO, SSA, inv. č. 987, Snešení sněmovní (1597–1626), f. 142–144v; inv. č. 1016, Registra korespondence, f. 8–10v.
45
„Proti knížeti z Lichtenštejna: 1. Že sou sobě to knížetství proti svobodám jejich vyžádal. 2. Že
je ku knížetství slizskýmu, což na něm bylo, připojil. 3. Že od nich město Opavu odtrhl. To pak vše
jest učinil bez vědomí a vůle jejich. Proti knížeti Minstrberskýmu a jeho tovaryšům: 1. Že sobě v té
zemi, kdež nic rozkazovati nemá, podle ouřadu svého komisi zarazil. 2. Že knížeti z Lichtenštejna
Opavu město v poddanost uvedl. 3. Že stavy na místě jeho milosti císařské z poddanosti propustil.
Proti městu Opavě: 1. Že se před jinými stavy vytrhlo. 2. Knížeti z Lichtenštejna poddanosti slíbilo.
3. K kanceláři slizské a k stavům slizským [se] připojilo. Proti kanceláři slizské, že proti vyměření
jeho milosti císařské v stavy sahá a sobě mocnost osobuje, která na ni nenáleží.“ MZA Brno, A 3,
inv. č.???, Sněmovní památky, f. 33v.

93

S T U D I E

A

Č L Á N K Y

pomoc. Opavské stavy se musí řídit pouze jejich radami, budou s nimi konzultovat možné další kroky a v žádném případě se nedají do postranního
vyjednávání s jinými stranami. Radili, aby se vypravili k císaři se všemi
potřebnými dokumenty (nadáními a zemskými svobodami) a seznámili ho
se svými nesnázemi. Moravské stavy je budou podporovat, počátek jednání
musí ale vzejít od samotných opavských stavů. Doufají, že budou úspěšní,
protože všechny potíže vzešly ne z české, nýbrž z kanceláře slezské, která
v této věci nemůže legitimně nic nařizovat, a jedná tak proti císařovým
nařízením.46 Pokud se jedná o propuštění opavských stavů z poddanosti
českému králi ze strany Karla Minsterberského, radí stavům, aby se proti
tomu u císaře tvrdě ohradili a zdůraznili, že ve své poddanosti setrvávají.
Ti, kdo tento akt provedli, nemají k tomu žádné oprávnění, a opavské stavy
se jím tedy nemusí řídit.47
Během slyšení došla na Moravu nepříjemná zpráva, která dokazovala,
že situace je víc než vážná. Opavští vyslanci obdrželi zprávy, že se opavští
měšťané začínají bouřit a chystají se do zbraně. K tomu je podporoval
i slezský hejtman, který jim nabídl vojenskou pomoc, a bylo nebezpečí, že
se chystá vojensky vpadnout do opavského knížectví. Karel starší ze Žerotína slíbil, že pokud bude potřeba, sám ve věci zakročí a upozorní Karla
Minsterberského, že Moravané jsou připraveni zasáhnout silou, aby tak
zjednali pořádek.48
Na výsledek jednání už opavská politická špička netrpělivě čekala.
Václav Bítovský s Karlem Haugvicem ihned po slyšení odjeli z Brna, aby
tak už 10. června mohli odpověď moravských stavů přednést na stavovském sjezdu v Bílovci.49 Ještě téhož dne byl sestaven memoriál císaři a byly
určeny osoby, které se vydají na císařský dvůr.50 Vědomi si moravské
podpory a slibu, že všechny kroky budou s moravskými stavy konzultovat,
přijali nabídnutou pomoc Karla staršího ze Žerotína a zaslali mu zprávu
k zredigování. Po jeho připomínkách z 15. června spis upravili a vydali
se do Prahy.51 Protože jim na celé věci hodně záleželo, stavili se na cestě
ještě u Karla staršího z Žerotína na Rosicích, aby shlédl konečnou verzi.
46
„1. Tím, že z kanceláře české ta obtížná poručení k nim nevycházejí, než z kanceláře slizské, o kterouž ještě odpor jest. 2. Že což kancelář slizská činí, činí zřetedlně proti vyměřením jeho milosti císařské
z kanceláře české pošlým, ku kteréžto kanceláři a expediti její páni stavové přináležejí.“ Tamtéž, f. 34v.
47
„1. Že oni [opavští stavové – pozn. aut.] jeho milosti císařské, jakožto pána svého dědičného
se nespouštějí a z poddanosti té, kterou sou jeho milosti císařské přiřkli, propuštěni býti nežádají.
2. Že ti, kteříž to jménem jeho milosti císařské z takové poddanosti propouštějí, nemají sobě žádné
moci řádné k tomu dané, a protož také že to propuštění jejich ničím není. 3. Že to propuštění proti
svobodám jejich čelí.“ Tamtéž, f. 34v.
48
Tamtéž, f. 34v–35.
49
ZAO, SSA, inv. č. 987, Snešení sněmovní (1597–1626), f. 144.
50
H a u e r , V.: Červená kniha, s. 7. MZA Brno, A 3, inv. č. 7, Sněmovní památky, f.
36–37v. V seznamu proplácení výdajů opavským vyslancům se jméno Václava Bítovského
neobjevuje, je zde pouze položka pro Bítovského služebníka. ZAO, Zemský výběrčí úřad
knížectví opavského 1549–1739, sg. B12, karton 7.
51
F u k a l a R.: Protilichtenštejnská opozice, s. 82.
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Vzhledem k tomu, že ho zde nezastihli (v zemi nebyl ani kardinál František
z Ditrichštejna), odeslali 23. června memoriál z Mohelnice za Žerotínem
do Vídně a sami po několika dnech pokračovali do Prahy.52
V Praze se dozvěděli o císařově nepřítomnosti, a proto byli nuceni za
ním pokračovat do Lince. Zde byli císařem 6. července přijati, ale museli
čekat další dva měsíce na jeho reakci.53 To znamenalo nepříjemnosti a nutné
další výdaje, které jim opavští stavové na konci července odsouhlasili, když
jim zaslali peníze na další dva týdny.54 To jistě nemohlo stačit, protože
písemnou odpověď obdrželi až 6. září.55 S tou se ihned se s ní vrátili zpět
a na sjezdu v Hlučíně ji všem přítomným přednesli.56 Vyznívalo z ní, že
opavští stavové jsou zatím poddanými českého krále a vše se znovu projedná
v listopadu ve Vídni. Bohužel ani zde se nic nevyřešilo a bylo poukázáno
na generální sněm, který podle ustanovení Karla IV. jako jediný může řešit
otázku dotýkající se zemí Koruny české.
Toto dění již Václav Bítovský sledoval pouze jako divák, neboť rok
předtím byl přijat za obyvatele Moravského markrabství. V žádném případě
však nezpřetrhal své vazby s opavskou politickou elitou (jak se později
ukázalo za českého stavovského povstání), můžeme však souhlasit s Radkem Fukalou, že opavská půda se pro něj stávala příliš horkou, a tak využil
příležitosti a trvale přesídlil s manželkou na Moravu.57
Pokud se nyní budeme věnovat Václavu Bítovskému a jeho vazbám
k Moravě, musíme se vrátit o pár let zpět, kdy byly k této změně položeny
základy. Nejdříve se však několika větami zmíním o jeho soukromém
životě. Tohoto tématu jsem se již dotkl při popisu majetkového zázemí
rodu Bítovských a nebude daleko od pravdy domněnka, že právě na zámku
Litultovicích trávil Václav většinu svého dospívajícího života. Jako hodně
věcí v jeho životě, i otázka vzdělání zůstane zřejmě nezodpovězená. Můžeme
pouze předpokládat, že využil některých škol v sousedním Slezsku, aby
si osvojil základní znalosti, bez nichž se moderní šlechtic neobešel.58 Za
první zásadní přelom v jeho životě můžeme považovat otázku první ženy.
V dosavadní literatuře se historikové spokojili s tvrzením, že Václav Bítovský
měl pouze jednu manželku. Z nepřímých důkazů můžeme předpokládat,
že to není tak jisté a že mohl být poprvé ženatý mnohem dříve, než se
dosud předpokládalo. Pro toto tvrzení máme jeden nepřímý důkaz. V zápise
52
MZA Brno, A 3, inv. č. 7, Sněmovní památky, f. 35–35v; K a m e n í č e k , F.:
Zemské sněmy II, s. 432.
53
Text memoriálu je uveden v tzv. Červené knize. H a u e r , V.: Červená kniha,
s. 10–12.
54
ZAO, SSA, inv. č. 987, Sněmovní snešení (1597–1626), f. 145.
55
F u k a l a , R.: Protilichtenštejnská opozice, s. 82; též H a u e r , V.: Červená kniha,
s. 13.
56
ZAO, SSA, inv. č. 987, Sněmovní snešení (1597–1626), f. 145v.
57
F u k a l a , R.: Povstalci a rebelové, s. 95; t ý ž : Protilichtenštejnská opozice, s. 84.
58
Ke školství ve Slezsku F u k a l a , R.: Slezská reformace. SlSb 98, 2000, hlavně s.
248–249.
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opavského zemského sněmu z roku 1601 byl Václav Bítovský omluven
z účasti na vojenské přehlídce z důvodu úmrtí manželky. To je ale bohužel
vše, žádné jméno, žádné další informace, které by tuto ženu více přiblížily,
nejsou uvedeny.59 Nepřímo by nám mohly pomoci informace o sídle Václava
Bítovského, předpoklad, který by mohl vést k důvodu osamotnění mladého
muže, a to i třeba vzhledem k založení domácnosti. Nápomocna by mohla
být i přiznání zemských daní, ta jsou však pro období přelomu šestnáctého
a sedmnáctého století neúplná a doklady o placení daní Václavem Bítovským
se vztahují až k pozdější době. Vzhledem k tomu, že Václavův otec Karel
Bítovský zemřel roku 1600, za jediné místo pobytu manželů Bítovských
bychom tak mohli považovat dvůr v Jezdkovicích.60
Hodně diskutovaným tématem je také povaha Václava Bítovského.
Z několika zmínek lze předpokládat, že měl vznětlivou náturu, která neměla daleko k fyzickým konfrontacím. Již ale jeho otec Karel měl se svým
temperamentem potíže, o čemž svědčí zápisy ze soudních akt.61 Nelze se
tedy divit, že syn z jeho letory leccos zdědil. O Václavu Bítovském nemáme
přímo doklady, že by někoho napadl, neměl k tomu ale daleko. Z opavského
působení se nedochovalo dostatek pramenů, které by nám jeho temperamentní povahu přiblížily,62 na Moravě a později v dobách vyhnanství to
není o nic lepší. I tak můžeme zmínit spor s Janem Ostašovským, kterého
Bítovský nechal po hádce vyhodit ze svého domu, či v jednu dobu nedobré sousedské vztahy s Vilémem Kurovským z Vrchlabí a jeho ženou (na
kterých měla svůj díl viny i Václavova druhá manželka).63
Pár let po smrti první manželky se Václav seznámil s moravskou
šlechtičnou Bohunkou Prusinovskou z Víckova, dcerou Jana Viléma a Anny
59
„Pan Václav Bítovský z Bítova z statku jezdkovského [při] mustruňku nebyl, umřela jemu
manželka.“ ZAO, SSA, inv. č. 986, Sněmovní snešení (1557–1599), f. 370. Stejně čte i Josef
Zukal. ZAO, Pozůstalost po Josefu Zukalovi, inv. č. 195, f. 198v.
60
Zámek byl zbudován později, zřejmě kolem roku 1619. P r a s e k , V.: Historická
topografie, s. 368; Hrady, zámky a tvrze, s. 115.
61
Roku 1589 žaloval na Karla Bítovského jistý Matěj Morava, kterého Bítovský napadl ve
svém domě: „Když sem k němu [Karlu Bítovskému – pozn. aut.] do domu jeho ... přišel, tu mne
trdlem v hlavu zbil.“ Další postižený, Jan Zdavsa: „Když sem do svědnice přišel, Karel Bítovský
hned hlasem řekl: Hle, ještě mi jde na oči! Táhni mi z očí, sic ti dám kortuláčem vrch hlavy ... Táhni
mi z očí zvyjebaný zkurvysynu...“ Posléze Zdavsu přímo napadl. Přepis u Josefa Zukala. ZAO,
Pozůstalost po Josefu Zukalovi, inv. č. 195, f. 197–197v.
62
Při výsleších v případě zrady Mikuláše Sarkandra popsal jeden opavský katolický písař
jednu ze scén, kdy mu při nějakém sporu Václav Bítovský pohrozil, že jej vyhodí z okna.
F u k a l a , R.: Stavovská politika, s. 47.
63
L i š k a , D.: „A tu jim vinu dávám...“, s. 134–137, 142–147; MZA Brno, A 3, inv.
č. 39, Půhony olomoucké (1616–1618), f. 88–89 (v případě Jana Ostašovského); inv. č. 38,
Půhony olomoucké (1613–1615), f. 473v–476, 493v–494, f. 525–526 (v případě sporů s Vilémem Kurovským z Vrchlabí a jeho manželkou Kateřinou Morkovskou ze Zástřizl, švagrovou
druhé ženy Václava Bítovského). Horší to bylo v roce 1622 v případu Pavla Sarkandra, bratra
Jana Sarkandra, kdy ho v přítomnosti Bítovského uherští vojáci vyvlekli z obydlí, „ukrutně
svázali, mučili a napoli mrtvého, obnaženého odběhli“. Navíc mu unesli syna a prodali do otroctví.
Moravské korespondence a akta z let 1620–1636 I, s. 200–202.
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Černohorské z Boskovic. Byl to dobrý tah, který se mu měl zanedlouho
vyplatit. Jeho druhá žena náležela ke starobylému a poměrně zámožnému
rodu. Ani zde však nevíme, kdy přesně došlo k vytvoření manželského
svazku. Jako manžel je Václav Bítovský poprvé uváděn v kšaftu Bohunčina
bratra Viléma ze dne 24. srpna 1609. Vzhledem k tomu, že je zde uváděn
i jako jeden z ručitelů, můžeme předpokládat, že obě rodiny poutaly dobré
přátelské vztahy.64 Shodou okolností je to také právní dokument, který se
stal základem jeho strmého vzestupu mezi nejzámožnější moravskou rytířskou šlechtu té doby. Když Vilém o rok později zemřel, přešlo v souladu
s poslední vůlí na jeho sestru panství Bystřice pod Hostýnem. Druhou
část nemovitostí, statek Prusinovice, obdržela Vilémova vdova Kateřina
Morkovská ze Zástřizl.
V této době žili manželé Bítovští s největší pravděpodobností na zámku
v Litultovicích. Na Moravě vše připravovali na pozdější přestěhování. Václav
se postupně začal orientovat na nové působiště, roku 1611 ho například
můžeme vidět mezi moravskými vyslanci (mj. vedle kardinála Ditrichštejna
a moravského zemského hejtmana Karla staršího ze Žerotína) v poselství
k Rudolfovi z Tiefenbachu.65 V roce 1613 ho jeho manželka uznala za
spoluvlastníka svého moravského statku Bystřice pod Hostýnem (druhou
část dědictví, statek Prusinovice, obdržela Bohunka až roku 1619 po smrti
své švagrové) a Václav Bítovský se mohl stát právoplatným obyvatelem
markrabství moravského.66 Nyní mohl zpřetrhat veškerá majetková pouta
s opavským knížectvím. U deskového statku Jezdkovice prodej proběhl
bez větších komplikací, novými majiteli se roku 1614 za 9 000 zlatých stali
Mikuláš Rohr ze Stinavy společně s manželkou Barborou Adelsbachovou
z Nikelsdorfu.67 S Litultovicemi to tak snadné nebylo. Jelikož náležely
k lénům olomouckého biskupství, musel s prodejem souhlasit kardinál
František z Ditrichštejna. Ten neměl proti zamýšlené změně majitelů žádné námitky, a tak Václavu Bítovskému dne 24. června roku 1613 vystavil
mocný list, který ho opravňoval Litultovice prodat. Majiteli se měli stát,
stejně jako v případě Jezdkovic, Mikuláš Rohr společně s manželkou. Ti
přijeli 6. března 1614 na Litultovice, aby zde sepsali trhovou smlouvu. Když
byl tento právní úkon dovršen, bylo navíc domluveno, že Václav Bítovský
předá majitelům Litultovic mocný list, bez něhož nebylo možno majetek
zapsat do deskových knih. Po upomínce u olomouckého zemského soudu68
64
MZA Brno, G 7 II Listiny zemského soudu, kart. 13, inv. č. 116.
65
MZA Brno, A 3, inv. č. 5, Sněmovní památky, f. 525v. K poselství K a m e n í č e k ,
F.: Zemské sněmy II, s. 474.
66
Moravské zemské desky. Kraj olomoucký (1567–1642) III. Ed. F. Matějek. Praha 1953,
č. 72, s. 456. Lze předpokládat, že za obyvatele Markrabství moravského byl přijat tohoto roku,
i když žádný seznam přijatých osob se k tomuto roku v sněmovních zápisech nevyskytuje.
67
F i a l o v á , V.: Václav Bítovský, s. 170; J a n á č e k , J.: Valdštejnova pomsta,
s. 116.
68
Žalovali na něho, „že jest nám nadepsaný Václav Bítovský list mocný připověděl na ...
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tak učinil a smlouva mohla být na manském soudě 13. května roku 1616
zanesena do lenních desek olomouckého biskupství.69
Změna, která se v životě Václava Bítovského odehrála, byla nemalá.
Pokud porovnáme jeho majetek na Opavsku s majetkem na Moravě, uvidíme
propastný rozdíl. Za opavské statky utržil Václav Bítovský celkem 27 000
zlatých (počtu opavského), Bystřice pod Hostýnem byla před moravským
stavovským povstáním ceněna na 73 093 zlatých (počtu moravského).70
Co se týče poddaných, zde vidíme také velký rozdíl. Roku 1607 Bítovský
přiznával na statku Jezdkovicích 34 usedlých a na Litultovicích 53, kdežto
roku 1610 tehdejší bystřický majitel Vilém Prusinovský uváděl 347 osob.71
Pokud bychom brali v úvahu Prusinovice (které se staly majetkem manželů
Bítovských od roku 1619), rozdíl by se tím zvýšil ještě více.72 A to nehledě
na možnou výhru ve sporu o dědictví po Václavu Nekšovi z Landeku, který
vedla Bohunka z Víckova s manželkou Albrechta z Valdštejna Lukrecií
Nekšovnou z Landeku v letech 1613–1615 o Lukov a Rymice.73 Tím by se
Václav Bítovský dostal mezi přední moravskou aristokracii. Ale i po prohraném nekšovském sporu se jeho prestiž v moravské stavovské společnosti
díky velkému majetkovému zázemí stala nepřehlédnutelná.

Františku kardinálu z Dietrichštejna ... aby na statek náš manský Litultovice ... nám společně
a erbům našim svědčil, jakž jest takového znění a vším tím způsobem Václavu Bítovskému ... dán
byl...“ Mocný list byl předložen. MZA Brno, A 3, inv. č. 39, Půhony olomoucké (1616–1618),
f. 32–32v.
69
„Já, Václav Bítovský z Bítova a na Bystřici pod Hostejnem ... vyznávám tímto listem obecně
přede všemi, kdež čten anebo čtoucí slyšán bude, že ... dobrovolně prodal sem ... a postupuji statek
svůj manský k knížetství biskupství kostela olomouckého náležející ... totiž tvrz, dvůr, ves Litultovice
s kostelním podacím a ves Lhotku se vším k tejž tvrzi, dvoru a vesnicím od starodávna příslušenstvím
... panu Mikuláši Rohrovi z Stínavi a paní Barboře Odlšpachovně [!] z Niklsdorfu, manželům
vlastním, erbům a budoucím potomkům jich, a to za sumu osmnácte tisíc zlatých počtu opavského.“
ZAO-O, LDK, inv. č. 387, Lenní desky olomoucké, f. 13–13v. Tržní cena Litultovic se tedy liší
od údaje Josefa Janáčka, který uvádí cenu 14 000 zlatých. J a n á č e k , J.: Valdštejnova
pomsta, s. 116.
70
H r u b ý , F.: Odhady konfiskovaných moravských velkostatků (1622–1623). ČMM
51, 1927, s. 148.
71
ZAO, Zemský výběrčí úřad knížectví opavského 1549–1739, sg. A12, karton 2 (Jezdkovice); MZA, G 10 Sbírka rukopisů, rkp. č. 246, Kontribuční účty výběrčích olomouckého
kraje z let 1610–1613, f. 37v (Litultovice), f. 34v (Bystřice pod Hostýnem).
72
Tržní hodnota Prusinovic byla před povstáním 48 131 zlatých, počet poddaných 168.
H r u b ý , F.: Odhady, s. 149.
73
Tím by k poddaným manželů Bítovských přibylo dalších 471 duší. J a n á č e k , J.:
Valdštenova pomsta, s. 115; L i š k a , D.: Ke sporu, s. 280–286; t ý ž : Václav a Bohunka,
s. 138–139, 142. Zápisy půhonů: MZA A 3, inv. č. 38, Půhony olomoucké (1613–1615),
f. 7v–8v.
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Wenzel Bítovský von Bítov – sein Leben und seine politische
Tätigkeit in der Region Troppau bis zum Jahre 1614
Wenzel Bítovský von Bítov zählt zu den namhaften Persönlichkeiten der politischen
Ereignisse von 1620 sowie der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg in Mähren. Dank
seiner Gemahlin Bohunka von Víckov vermochte er sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus
den bescheidenen Verhältnissen in der Region Troppau zu befreien und aus dem väterlichen
Litultovice nach Bystřitz am Hostein zu ziehen. Dies war eine gravierende Veränderung und
Wenzel Bítovský wurde zu einem nicht mehr zu übersehenden Bestandteil der mährischen
Ständegesellschaft. Die vorliegende Studie unternimmt den Versuch, die Lebensbahn Wenzels im Troppauer Land, in der der Adelige mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte,
nachzuzeichnen. Als Sohn des einflussreichen Karl Bítovský, Mitglied im Troppauer Gerichtskollegium, besaß Wenzel gute Voraussetzungen, um später Zutritt zu dieser wichtigen
Landesinstitution zu finden, was im Jahre 1594 geschah. Als 1600 sein Vater verstarb, wurde
Wenzel Besitzer der Herrschaft Litultovice und Jezkovice sowie Vormund seines Bruders
Georg (dieser starb im Jahre 1609). Der Troppauer Landtag betraute Wenzel Bítovský häufig
mit wichtigen Gesandtschaften, und so reiste er wiederholt nach Mähren, Schlesien oder
nach Prag. Besonders gut dokumentiert sind seine Reisen zu den mährischen Landtagen im
Zusammenhang mit dem Bemühen, das Herzogtum Troppau an Schlesien anzugliedern. Zu
einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor 1609 heiratete Wenzel Bohunka Prusinerin von
Víckov, mit der er sich im Jahre 1613 auf seinen mährischen Besitzungen niederließ.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Jan Čurda
Český politický spolek v Brně 1872–1911

Národně uvědomělá česká společnost na Moravě byla až do 90. let
19. století politicky reprezentována Národní stranou, která se považovala
za mluvčího celého českého národního hnutí i všeho českého obyvatelstva
Moravy. Pro Národní stranu na Moravě byla od jejího založení příznačná
neformálnost a volnost organizačních vazeb. Ta byla živnou půdou pro
vznikání stranických křídel a frakcí i pro jejich relativně nezávislé působení. Nedostatek organizovanosti zůstával problémem i v 60. a 70. letech,
kdy i v rámci českého národního hnutí došlo k rozmachu spolkového
života. Možnosti dané spolkovým zákonem z roku 1867 využilo především
katolické křídlo Národní strany, které disponovalo koncem roku 1872 již
36 katolicko-politickými jednotami.1 Vzrůstající vliv šlechty a katolického
kléru na vedení Národní strany vyvolával nespokojenost liberálního křídla
strany. V roce 1871 v době před připravovaným vyrovnáním se zdálo, že
český politický tábor na Moravě je jednotný, a snad i proto ještě nedošlo
k založení českých politických spolků bez náboženského omezení. K tomu
došlo až po krachu jednání o vyrovnání, který znamenal velký neúspěch
českého národního hnutí.2
Tato práce je věnována Českému politickému spolku v Brně, založenému roku 1872 skupinou liberálně orientovaných „mladých advokátů.“
Vzrůstající vliv šlechty a katolického křídla na vedení Národní strany na
Moravě vyvolával jejich nespokojenost, zásadně se také stavěli proti taktice
pasivní rezistence. Činnost spolku byla velmi rozsáhlá a měla velký význam
pro život české společnosti nejen v Brně. Na půdě spolku docházelo také
ke střetávání různých politických proudů Národní strany a později Lidové
strany na Moravě. Poznání historie a aktivit spolku proto může přispět
k poznání procesu formování české politické reprezentace na Moravě
v poslední třetině 19. století.
Českému politickému spolku v Brně věnovalo pozornost několik
autorů, a to především v poslední třetině 20. století. Problematiku utváření
politických stran na Moravě zpracoval J. Malíř. Otázkou počátků organizo1
J a n á k , Jan: Vznik prvních politických organizací moravské buržoazie počátkem 70.
let 19. století. Sborník Matice moravské (= SMM) 80, 1961, s. 204–226, 208.
2
T a m t é ž , s. 212.

Časopis Matice moravské 127/2007
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vání moravské buržoazie se zabýval J. Janák, v tomto kontextu zpracoval
také dosti podrobně vznik a první roky působení českého politického
spolku v Brně. Ve své práci o formování mladočeské opozice na Moravě
se o činnosti spolku zmiňuje J. Pernes. Podrobněji popisuje osudy spolku
v kontextu vzniku Lidové strany na Moravě počátkem 90. let 19. století.3
Lze říci, že spolek nezůstal stranou pozornosti historiků věnujících se politickým dějinám Moravy ve druhé polovině 19. století. Doposud však nebyla
publikována práce, která by se zabývala dějinami spolku komplexně.
Rok 1872 byl pro založení politického spolku krajně nepříznivý. Po
zmařeném vyrovnání následovala nová vlna perzekuce českého národního
hnutí. První pokus o založení politického spolku v Brně, k němuž došlo
počátkem léta 1872, byl proto zmařen a spolkové stanovy nebyly místodržitelstvím schváleny patrně pro nějakou formální závadu.4 Přípravný
výbor spolku, v jehož čele stál advokát dr. Bartoloměj Janků, se však
nedal prvním neúspěchem odradit. Opravené stanovy byly podány znovu
a tentokrát byly 1. července 1872 místodržitelstvím přijaty.5 První provolání
přípravného výboru spolku bylo uveřejněno 27. července 1872 v Občanu.
Činnost spolků vzdělávacích a kulturních je v provolání oceňována, avšak
„....veškeré to spolkování (...) nemůže nás chrániti před útoky a úskoky našich
nepřátel, an nelze nám je sledovati na pole politické (...). V zákoutí politisovati,
3
Srov. M a l í ř , Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran
na Moravě v letech 1848–1914. Brno 1996; J a n á k , J.: Vznik, s. 204–226; P e r n e s ,
Jiří: Vznik a počátky lidové strany na Moravě 1884–1896. Brno 1975 (manuskript disertace).
4
J a n á k , J.: Vznik, s. 212.
5
Stanovy se skládají ze třinácti paragrafů, ve kterých je vymezen: „1. Účel spolku – účelem
spolku politického v Brně jest síliti a šířiti vědomí národních práv a politických svobod. 2. Prostředky
– za tím cílem scházeti se budou členové spolku ve svých místnostech k rozmluvám o otázkách národních, politických a národohospodářských. Spolek bude podporovati a rozšiřovati vhodné, užitečné
a poučné časopisy a knihy, usnášeti se na časových usnešeních a resolucích a odbývati také schůze
veřejné. 3. Členové – členem spolku může se státi každý zletilý tuzemský mužský občan... 4. Práva
členův – každý člen má právo volných přednášek a rozprav ve spolku i ve veřejných shromážděních
se účastniti, v nich dle řádu rokovati, výbor voliti... 5. Povinnosti členův – každý člen jest povinnen
pro rozkvět spolku a rozšíření jeho idejí v mezích zákona působiti a složiti spolkový příspěvek jak
jej valná hromada ročně ustanoví. 6. Řeč – v zastupování spolku ve veřejnosti, v řízení spolku, ve
volných rozmluvách i veřejných přednáškách jest volno užíti kterékoliv z obou řečí zemských. 7.
Prostředky hmotné – potřeby spolkové se uhražují příspěvky členův, dobrovolnými dary... 8. Sídlo
a vedení spolku – sídlem spolku jest Brno, spolek vede výbor sedmi členů v Brně bydlících. Výbor
volí každý rok valná hromada... Starostu, jednatele a pokladníka volí výbor ze svého středu. Mimo
výbor volí valná hromada pět náhradníkův... 9. Výbor – výbor se ustanovuje o svolání každoroční
valné hromady v měsíci lednu a také jindy, když za potřebné uzná aneb když aspoň 20 členů spolku
za to žádá... 10. Valná hromada – valná hromada volí výbor, ustanovuje roční příspěvek, přijímá
výroční zprávu o spolku a účty, může měnit stanovy a rozhodnouti o rozejití se spolku. 11. Rozejití
se spolku – o rozejití se spolku rozhoduje valná hromada aspoň dvou třetin členů v Brně bydlících.
12. Soud smírčí – veškeré spory mezi členy spolku vzniklé srovnává smírčí soud, do něhož výbor
a každá ze sporných stran volí po jednom členu. 13. Výbor zařizovací – než bude dostatečný počet
členův, aby se mohl spolek dle stanov úplně konstituovati, vede všecky záležitosti spolkové a přijímá
členy výbor zařizovací.“ Moravský zemský archiv (= MZA) Brno, B 26 Policejní ředitelství,
kart. 2451, sg. 66, s. 6–12.
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kdežto nepřítel vládne cestami a pevnostmi, jest nerozumné a bezúčelné... Pomozme
si sami a bůh nám pomůže!“6
Spolek se neměl stát platformou pro odštěpení liberálního křídla,
naopak měl dbát o to, „aby ve straně naší panovaly shovívavost a svornost,
by vzdor různicím snad se náhledům o věcech národu prospěšných rokovalo se
bez vášně a smířlivě“.7
Ustavující schůze a valná hromada spolku se konala 1. září 1872
ve Wernerově hotelu v Brně za účasti asi 90 členů spolku a 20 hostů.
O ustavující schůzi obsáhle referovaly významné české listy, především
jej nadšeně vítaly Moravská orlice a Občan. Nejpodrobnější zprávy přinesla
Moravská orlice hned 2. září a v dalších dnech otiskla podrobně řeči pronesené na schůzi. Schůzi zahájil předseda zřizujícího výboru B. Janků.
Ve své řeči odůvodnil potřebu založení politického spolku v době, kdy
národní hnutí utrpělo v posledním roce mnoho ran.8 Jménem zřizovacího
výboru se ohradil proti podezření, že snad spolek bude přivádět „rozkolnost
v slovanský národ na Moravě“. Naopak doufá, že všechny národní strany
na Moravě budou pracovat společně ve prospěch vlasti.9 Hlavní svůj úkol
viděl spolek v politickém vzdělávání lidu, neboť národ, který nezná svá
politická práva, nemůže se jich ani účinně domáhat. Toho lze dosáhnout
především podporou národního školství, přednáškami, zakládáním nových
spolků a knihoven. Učit se pak chtějí od nepřátel národa – Němců.10
Po této úvodní řeči dr. Janků předal slovo dr. Wolfgangu Kusému,11
který posluchače seznámil se směrem, kterým se má spolek ubírat. Znovu
se ohrazuje proti tomu, že by spolek snad chtěl získat v domácí politice
jakési vedoucí místo. Naopak místo tzv. vysoké politiky se chce zabývat
politikou praktickou. Hlásí se k zásadám novověké politické svobody a jako
podmínku toho, aby se národ domohl svobody a mohl si ji udržet, vidí dvě
věci: Za prvé je to dosažení vysoké vzdělanosti národa a za druhé hmotná
národohospodářská samostatnost. Hlavním úkolem Národní strany tedy
má být budování nových českých škol a knihoven a šíření osvěty. Otázku
národohospodářskou podrobněji nerozebírá.12
Třetím bodem programu ustavující schůze byla volba výboru. Zvoleni byli navržení kandidáti: předseda spolku W. Kusý, jednatel B. Janků,
6
Občan 1 (3), 27. července 1872, č. 1 (30), s. 1.
7
Tamtéž.
8
Rozpuštění moravského zemského sněmu, císařský reskript z 30. října 1871, rušení
českých škol atd.
9
Tím jsou míněny frakce národní strany na Moravě – klerikální křídlo, konzervativní
a mladočeské.
10
Deutsches Vortschrittsverein byl v Brně založen již v roce 1868.
11
JUDr. Wolfgang Kusý, * 31. října 1842 Česká Ruda, † 31. ledna 1886 Brno. Advokát,
říšský a moravský zemský poslanec. Vystudoval práva v Praze a Vídni. Po studiích se věnoval
soudní praxi a od roku 1872 se jako advokát usadil v Brně. Často obhajoval politicky pronásledované vlastence.
12
Moravská orlice 1 (9), 2. září 1872, č. 42 (162), s. 1–2.
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pokladník J. S. Wurm13 a členové B. Hoppe,14 J. Tuček, K. Klíč, J. Vrla. Po
volbě se rozpředla debata o výši příspěvků. Názory na ni se různily, část
členů měla za to, že je třeba udržet příspěvky co nejnižší, neboť na venkově
není peněz nazbyt, a raději se snažit získat co největší počet členů. Proti
tomu bylo namítáno, že pro nedostatek peněz ve spolkové pokladně by
nebylo možné vydávat brožurky a zprávy o činnosti. Nakonec byl přijat
návrh výboru, tedy jeden zlatý ročního příspěvku.15
O slovo se pak přihlásil Bedřich Hoppe, jenž připomněl jeden z hlavních bodů programu spolku, a sice podporu českých škol na Moravě.
Vybídl shromážděné, aby činnou agitací sbírali příspěvky na českou reálku
v Prostějově, která strádala nedostatkem finančních prostředků. Vyzval také
přítomné, aby hojně přistupovali k Matici školské.
Zajímavá byla také debata o tom, který list se stane orgánem spolku.
Většina účastníků debaty měla za to, že není třeba, aby spolek měl vlastní
tiskový orgán, neboť netvoří novou politickou stranu. Spolek jako všeobecně národní budou podporovat všechny české národní listy na Moravě.
Za zvolení jednoho konkrétního listu jako oficiálního spolkového orgánu
bojoval především Josef Černoch, vydavatel a redaktor Občana. Proti
tomuto řešení se silně ohradil dr. Ctibor Helcelet. Ten navrhnul, aby spolkové zprávy byly zasílány do všech českých brněnských listů. Hlas, Občan
i Moravská orlice se také k přijímání spolkových zpráv přihlásily. Helceletův návrh byl schválen a otázka tiskového orgánu spolku byla uzavřena.16
Podobný článek jako Moravská orlice přinesl Občan. V úvodu článku z 5.
září se znovu zamýšlí nad účelem politických spolků a jejich významem pro
národ. Podle Občana je nejdůležitější, aby každý spolek přiznal „politickou
barvu, aby mužové politikou se zanášející a jistým zásadám holdující, seznali,
do kterého spolku náležejí dle svého vyznání politické víry“.17
Politický spolek se stal hned po svém ustavení terčem útoků klerikální
frakce i ústavověrné strany na Moravě. Katolický Hlas si všímá pozornosti, kterou novému politickému spolku věnují ostatní české listy a zvláště
Moravská orlice, jíž vytýká, že za dva roky působení katolicko-politických
jednot jim nevěnovala tolik pozornosti, kolik novému spolku hned po
13
Josef Svatopluk Wurm, * 15. prosince 1837 Čejkovice, † 8. listopadu 1898 Klobouky
u Brna. Poštovní úředník – nechtěl přísahat na ústavní zákony z roku 1867, raději vystoupil
z poštovní služby, převzal generální zastoupení pojišťovny Slavie pro Moravu a Slezsko, kvůli
čemuž roku 1871 přesídlil do Brna. Roku 1872 spoluzakládá s A. Pražákem a J. Lachnitem
Moravskou akciovou tiskárnu. V roce 1875 začal vydávat s tiskařem Vrlou politický časopis
Občan. Přispíval do Národních listů a do Času.
14
JUDr. Bedřich Hoppe, * 7. listopadu 1838 Mnichovo Hradiště, † 1. dubna 1884 San
Remo. Vystudoval práva ve Vídni, věnoval se pak advokátní praxi ve Vídni a v Brně, kde si
brzy získal důvěru a vážnost svojí povahou i profesními schopnostmi. Spoluzakládal a byl
prvním předsedou Matice školské v Brně.
15
Moravská orlice 1 (9), 2. září 1872, č. 42 (162), s. 1–2.
16
Tamtéž.
17
Občan 1 (3), 5. září 1872, č. 12 (41), s. 1–2.
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jeho založení. Přeje sice spolku vše nejlepší, ale neodpustí si poznámku,
že pouhé vlastenectví není zárukou blahodárné činnosti ve prospěch vlasti.
„Sabinovi nebránilo vlastenectví, aby při tom byl zrádcem vlasti a Crhovi nebrání
vlastenectví, aby psal Mrvu.“  18
Pochopitelně ani A. Crha si v Moravanu nenechal ujít příležitost
jak popíchnout Národní stranu. V ustanovení spolku vidí počátek konce
Národní strany. Spolek označuje rovnou za mladočeský a protipražákovský:
„Není žádných pochybností o tom, že Pražáko-Belcrediovská strana na Moravě
už dohospodařila a že na její místo poznenáhlu vstupuje strana mladoslovanská
s několika mladými doktory v čele.“  19 Je faktem, že vedení spolku tvořili
především představitelé „mladočeského“ křídla Národní strany (Kusý,
Hoppe, Janků ad.), z význačnějších členů strany vstoupili do spolku
pouze J. Dvořák a C. Helcelet, mezi jeho členy marně hledáme Pražáka,
Lachnita, Šroma aj.20 Z mimobrněnských vůdců do spolku vstoupili dr.
Kozánek z Kroměříže, Kallus z Frenštátu, J. R. Demel, Černoch z Olomouce
aj. Po svém založení měl spolek 253 členů, z nichž však jen asi 50 bylo
z Brna, ostatní byli mimobrněnští.21 V Novém Rousínově měl spolek již
v říjnu 1872 asi 30 stoupenců, ze Slavkova do spolku vstoupilo 12 osob.22
Sociálním zařazením náležela většina členů k drobné a střední buržoazii
a zejména k inteligenci. Valnou část tvořili řemeslníci, obchodníci, mlynáři
a hostinští. V menším počtu byli zastoupeni rolníci, pouze dva členové
patřili ke katolickému duchovenstvu.23 Ihned po svém vzniku začal spolek
naplňovat svůj program vytýčený na ustavující schůzi. Na místodržitelství
byla podána žádost o povolení ke konání peněžitých sbírek ve prospěch
prostějovské reálky. Tato žádost však byla vyřízena záporně dle vyjádření,
jež bylo doručeno starostovi spolku policejním komisařem Pichlerem. Toto
záporné vyřízení, podotýká výslovně místodržitel, není zapříčiněno nepřízní
k českému školství, ale pouze formálními důvody. Podle § 2 stanov spolku není k tomuto způsobu sbírky spolek oprávněný.24 Kdyby prý se pro
účely sbírky vytvořil zvláštní výbor, byla by jeho žádost místodržitelstvím
podporována.25 Výbor spolku se však usnesl, že zvláštní výbor pro konání
sbírky není třeba zakládat a doporučil svým členům, aby dobrovolně sbírali
a posílali dary Matici školské v Prostějově. Předsednictvo se však usneslo
18
Hlas, Týdenník politicko-náboženský 24, 14. září 1872, č. 35, s. 4. A. Crha byl vydavatelem novin Moravan, které byly subvencovány vládou. List byl proto pochopitelně mluvčím
příznivců centralismu.
19
Moravan 4, 7. září 1872, č. 204, s. 1.
20
J a n á k , J.: Vznik, s. 214.
21
J. Radimský uvádí 390 členů v roce 1872. R a d i m s k ý , Jiří: Nejstarší spolky na
Moravě s přihlédnutím ke spolkům dělnickým. Časopis Matice moravské (= ČMM) 73, 1954, s.
115.
22
J a n á k , J.: Vznik, s. 215.
23
T a m t é ž , s. 215.
24
Občan 1 (3), 19. září 1872, č. 16 (45), s. 2.
25
J a n á k , J.: Vznik, s. 216.
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zvolit užší výbor, který by měl za úkol zjistit, jak by se dala v Brně zřídit
Matice školská. Ta by pak mohla zřizovat v Brně české školy, a tím tak naplňovat hlavní program spolku.26 Situace v obecném školství v Brně vskutku
nebyla pro Čechy příznivá. Německá radnice neslyšela na české volání
po zřizování obecních českých škol. Souviselo to s národnostním bojem
obou skupin ve městě a vlastně v celé moravské zemi. Češi se obávali, že
prostřednictvím německých škol budou jejich děti germanizovány, Němci
zase argumentovali hrozícím počešťováním svého dorostu. Není tedy divu,
že školská otázka byla považována za rozhodující v boji o udržení národní
svébytnosti. V roce 1864 bylo v Brně deset německých škol, jedna škola
jazykově utrakvistická a žádná škola česká. V roce 1868 čeští vlastenci
v Brně poprvé požádali městskou radu o zřízení české školy, radnice však
žádost zamítla. Nakonec se Češi rozhodli, že založí vlastní soukromou
českou školu. Za tímto účelem byla založena Matice školská v Brně, která
za podpory mnoha vlastenců získala dostatek finančních prostředků pro
otevření české školy v roce 1877.27 Předsedou brněnské Matice školské se
stal B. Hoppe, jeden ze zakladatelů a vůdčích mužů Českého politického
spolku v Brně. Jak již bylo uvedeno, politický spolek měl boj za české
školy vytknut ve svém programu. Kromě Hoppeho se angažovali v hnutí
pro zakládání českých škol například J. S. Wurm, W. Kusý a další.28 Výbor
politického spolku v prvních měsících vskutku nelenil a 9. října 1872 se
konala již 9. výborová schůze, to znamená, že výbor se scházel od počátku
září častěji než jednou za týden. Za členy bylo v této schůzi přijato 28
občanů a nově se přihlásilo ke členství 5 osob.29 Ve schůzi bylo také oznámeno, že pro potřeby spolku byla pronajata místnost v Besedním domě.30
V listopadu bylo usneseno, že na prosinec bude svolána valná hromada
spolku, na níž bude předložen návrh na změnu stanov. Nové stanovy měly

26
Občan 1 (3), 26. září 1872, č. 18 (47), s. 2.
27
K y o g o k u , Toshiaki: Národní agitace a obecní školství na Moravě na přelomu 19.
a 20. století. Boj o české dítě. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918. Praha 2003, s. 565.
28
Bylo obvyklé, že se vlastenci angažovali ve více organizacích či spolcích, ať již politických,
kulturních či profesních. Např. B. Hoppe (1838–1884) byl kromě členství v politickém spolku
také předsedou správní rady akciové tiskárny v Brně, místopředsedou správní rady Besedního
domu, místopředsedou Čtenářského spolku, pokladníkem Družstva českého divadla v Brně,
členem disciplinární rady advokátní komory. Dodejme, že od roku 1873 byl také poslancem
moravského zemského sněmu. Zápas o české školy v hlavním městě Moravy v prvním desítiletí
Matice školské v Brně. Brno 1888, s. 47–48.
29
Moravská orlice 1 (10), 13. října 1872, č. 77, s. 2. Z nově přijatých byli 4 brněnští, 3
z Rajhradu a ostatní z okolních obcí i ze vzdálenějších míst, např. z Moravské Ostravy.
30
V Besedním domě našly hned po jeho dostavění nejvýznamnější české brněnské spolky
vhodné prostory pro svoji činnost: Slovanský čtenářský spolek, Beseda brněnská, Katolická
politická jednota v Brně, Matice moravská, redakce Moravské orlice a Hlasu a později i další
spolky. M a l í ř , Jiří: Společnost v Brně mezi Besedním a Německým domem. In: Besední
dům. Architektura, společnost, kultura. Brno 1995, s. 15.
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spolku usnadnit širší činnost. Současně byl zvolen odbor pro vypracování
nových stanov ve složení: Janků, Kusý a Tuček.31
Koncem roku 1872 využila německá většina moravského zemského
sněmu nepřítomnosti českých poslanců k uzákonění změn volebního řádu
do sněmu, kterými měla být poškozena česká Národní strana, jejíž zastoupení na sněmu by se přijetím změn volebního řádu ještě více zmenšilo.
Iniciativy v boji proti těmto předlohám se chopil politický spolek, jehož
výbor se usnesl na své týdenní schůzi 12. prosince svolat na 15. prosince
1872 první veřejnou spolkovou schůzi, zatímco valná hromada byla přesunuta na leden 1873.32
Ve zmíněné schůzi přednesl předseda spolku W. Kusý hlavní řeč
proti změně volebního řádu do zemského sněmu. Vyvodil, že němečtí
ústavověrní poslanci využili nepřítomnosti českých poslanců na sněmu
k tomu, aby zavedli ve volebním řádu změny, které jsou ve prospěch
německého obyvatelstva. Projev vyzněl v obžalobu taktiky trpného odporu,
která způsobila, že němečtí poslanci za nepřítomnosti českých zástupců
spěšně přijali změny volebního řádu, k čemuž mohlo dojít jedině proto, že
Národní strana svou nepřítomností na sněmovním jednání nemohla bránit
provedení návrhu.33 Základní tendencí všech těchto zákonů bylo co největší
poškození českého živlu a zamezení možnosti změnit tento řád v neprospěch vládnoucí národnosti. K tomu směřovalo především ustanovení, že
ke změně volebního řádu je třeba přítomnosti tří čtvrtin všech poslanců
a dvoutřetinové většiny.34
Centrem protestního hnutí proti změně volebního řádu do zemského sněmu se stal politický spolek. Ten se ve zmíněné schůzi 15. prosince
1872 usnesl, že má být podána petice ministerstvu, aby zákony o změně
volebního řádu nedoporučilo císaři k udělení sankce. Dále spolek vyzýval
všechny obce a města na Moravě, aby sepisovaly podobné petice a odesílaly
je na ministerstvo nebo přímo císaři. Tato petice byla odůvodňována tím,
že zmíněné osnovy směřují k dalšímu snížení již tak nespravedlivě nízkého
počtu poslanců české národnosti.35
Změna volebního řádu do moravského zemského sněmu nebyla na
přelomu let 1872/1873 jedinou změnou, kterou se cítila Národní strana
ohrožena. Vláda se totiž pokusila zlomit trpný odpor českých poslanců
provedením nové volební reformy, podle níž se nově mělo do říšské rady
volit na základě přímých voleb. Také v této otázce se chopil politický spolek
iniciativy.36 Na 6. ledna 1873 byla svolána mimořádná valná hromada, jíž
31
Moravská orlice 1 (10), 17. listopadu 1872, č. 106, s. 3.
32
J a n á k , J.: Vznik, s. 217.
33
Tamtéž.
34
J a n á k , J.: Odpor proti osnově o přímých volbách do říšské rady a počátky moravské
aktivní politiky. SMM 85, 1965, s. 58.
35
Moravská orlice, 1 (10), 17. prosince 1872, č. 131, s. 2.
36
J a n á k , J.: Vznik, s. 217.
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se zúčastnilo 45 členů, a byla na ní přijata rezoluce proti změně volebního řádu. Politický spolek rozesílal moravským obecním zastupitelstvům
rozmnoženou petici proti přímým volbám do říšské rady. Odesílání těchto
peticí císaři mělo za následek rozpouštění obecních zastupitelstev, pokuty
a jiné sankce, poněvadž v požadavku petice, aby bylo propuštěno nenáviděné Auerspergovo ministerstvo, bylo spatřováno překročení pravomoci
obecních zastupitelstev.37
Kromě otázky přímých voleb do říšské rady byly na programu valné
hromady další body. Jednatel dr. Janků přečetl jednatelskou zprávu, v níž
vypočítává činnost spolku, především řešení otázky prostějovské reálky,
brněnské české národní školy, připomíná volby do zastupitelstva města
Brna. Na příští rok je uloženo sestavit politický katechismus a politický
kalendář. Z pokladní zprávy p. Wurma se dovídáme, že 150 členů zaplatilo
215 zl. příspěvků, kdežto výdaje činily 224, takže schodek činí 9 zl. 227
členů dosud příspěvky nezaplatilo. Dále zpráva říká, že počet členů je již
377, od poslední valné hromady jich tedy 127 přibylo. Výbor mimo to
navrhl, aby k platnému uzavírání schůze byl stanoven přesný počet členů,
a sice při schůzích 20 a při valných hromadách 30 členů. Následně se
rozpředla debata o tom, zda je vůbec nutné stanovit nějakou hranici pro
uzavírání schůzí. J. Dvořák tato čísla podpořil s poukazem na to, že spolek
je spolkem zemským a účast ve valné hromadě by měla být alespoň 30
členů. Dr. Brix však spolek za zemský nepovažoval, neboť jsou politické
spolky i jinde, například v Přerově.38 Většina členů se vyslovila pro to, aby
žádná hranice počtu členů pro uzavírání schůzí stanovena nebyla.39
Boj proti přímým volbám do říšské rady však nebyl pro mladočechy
v brněnském politickém spolku zdaleka tak významnou otázkou, jako
petiční hnutí proti změně volebního řádu do zemského sněmu. Dokazuje
to mimo jiné jejich neúčast na petičním hnutí proti přímým volbám a celý
postoj k této akci. Mladočeši nebyli pravděpodobně zásadně proti této
reformě, neboť v přímých volbách spatřovali větší možnosti pro svoji
kandidaturu.40
V červnu 1873 se konala veřejná schůze spolku, které se kromě členů
zúčastnili pozvaní starostové z okresů brněnského a slavkovského. Hlavním
bodem programu bylo utvoření volebního výboru pro brněnský okres.
37
T a m t é ž , s. 217–218.
38
Od počátku roku se ustavily české politické spolky také v Přerově, Kroměříži, Opavě,
Olomouci, Třebíči a ve Frenštátě. Z nich nejvýznamnější byl spolek olomoucký, v jehož
výboru se také prosadili mladočeši. Spolek v Prostějově byl dva měsíce po svém založení
rozpuštěn. Okresní hejtman upozornil místodržitelství, že členy spolku jsou W. Kusý a J. Vrla,
představitelé politického spolku brněnského. To bylo v rozporu se zákonem z roku 1867.
Mimoto na ustavující valné hromadě pronesl J. Hoch řeč, jež prý obsahovala tendence státu
nebezpečné. J a n á k , J.: Vznik, s. 224–226.
39
Moravská orlice 2 (11), 7. ledna 1873, č. 5, s. 3.
40
J a n á k , J.: Odpor, s. 76.
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Předseda spolku W. Kusý vysvětlil přítomným, že proti starému volebnímu
zákonu, podle něhož byli zástupci na říšskou radu vysíláni zemským sněmem, nový zákon ustanovuje volbu do říšské rady přímo z okresů. Jelikož
je tento způsob volby mnohem složitější a volební okresy jsou vytvořeny
zcela nově, je třeba v každém okrese vytvořit výbory, které by se postaraly
o provedení voleb do sněmu i do říšské rady. Na to se odebrali všichni
venkovští důvěrníci do vedlejší místnosti, kde zvolili volební výbor pro
soudní okres brněnský. Zvoleno bylo 19 členů venkovských obcí a tři
členové brněnští.41
V říjnu 1873 došlo podle nového volebního řádu k prvním přímým
volbám do říšské rady. Volby do říšské rady znamenaly ukončení období
pasivního odporu moravských poslanců. Vzhledem k žalostným poměrům
české národnosti na Moravě, které způsobil pasivní odpor a nečinnost,
vstoupili moravští poslanci v listopadu 1873 do zemského sněmu a v lednu
1874 do říšské rady.42 Oficiální česká kandidátka byla výsledkem kompromisu s konzervativní stranou práva a z mladočechů kolem brněnského
politického spolku byl oficiálním kandidátem pouze B. Janků. Jako samostatný kandidát proti oficiálnímu kandidátovi páteru Weberovi vystoupil
s programem, v němž žádal samostatnost obce, okresu a země, opravu daní
a nový volební řád. Ve volbách však Janků proti Weberovi propadl.43
Od zářijové valné hromady činnost spolku poněkud záhadně ustala.
Krátce po říjnových volbách avizovala Moravská orlice na 23. listopadu veřejnou schůzi, kterou měl pořádat politický spolek v Besedním domě. Název
programu zněl: „Co očekáváme od zvolených poslanců našich ve prospěch věci
národní?“  44 23. listopadu však výbor spolku oznamuje, že svolaná schůze
se odkládá na pozdější dobu.45 O týden později, v neděli 30. listopadu,
otiskla na svých stránkách Moravská orlice oznámení o schůzi spolku, která
se má konat právě v tento den ve 3 hodiny odpoledne v Besedním domě.
Na programu má tentokrát být jednání o peticích, jež mají být podány
zemskému sněmu.46 Žádná schůze se však ani tentokrát nekonala. Snad
se nesešel dostatečný počet účastníků. O tom, že by byla schůze zakázána
úřady, nenacházíme v archivních pramenech žádnou zprávu.
Spor mezi mladočechy a staročechy se projevil i v brněnském Slovanském čtenářském spolku. V lednu 1874 se rozhořel boj o to, zda spolek
bude odebírat Národní listy. Valná hromada odmítla odebírání Národních
listů. Následkem byl rozkol ve Slovanském čtenářském spolku, 30 jeho
členů vystoupilo a založilo novou Měšťanskou besedu.47
41
42
43
44
45
46
47

Moravská orlice 2 (11), 6. června 1873, č. 129, s. 2.
J a n á k , J.: Vznik, s. 223.
Tamtéž, s. 222.
Moravská orlice, 2 (11), 20. listopadu 1873, č. 267, s. 2.
Moravská orlice, 2 (11), 23. listopadu 1873, č. 270, s. 2.
Moravská orlice, 2 (11), 30. listopadu 1873, č. 277, s. 2.
P e r n e s , Jiří: Vznik a počátky lidové strany na Moravě 1884–1896. Brno 1975, s.
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Ovládnutí spolku staročechy, venkovské volební schůze
ve druhé polovině 70. let
Neúspěch mladočechů ve čtenářském spolku byl předzvěstí ztráty
i jejich dalších pozic. Rok 1874 probíhal ve znamení jejich porážek. Boj se
odehrál zejména na půdě politického spolku. Po intrikách a pomlouvačném
tažení byl zahájen přímý útok proti jeho mladočeskému vedení a zejména
proti osobě W. Kusého, k němuž došlo na spolkové valné hromadě 7.
června 1874, kde stoupenci staročechů Ctibor Helcelet a Josef Koudela
pohnali vedení spolku k zodpovědnosti za jeho jednání.
Moravská orlice se již dříve ve svých zprávách stále více vymezovala
proti politickému spolku, dosud však byly její zprávy vyvážené a prosté
osobních útoků a omezily se víceméně na kritiku některých konkrétních
aktivit nebo úmyslů spolku a především jeho vedení. Nyní však zaútočila
přímo a velmi tvrdě: „Jak jsme pozorovali, kypí jednota tato bezpříkladnou
‚bujarostí‘, kterážto i podivné přemlaďounké myšlenky, jako na př. jest změna
stanov v ten smysl, aby i tento spolek, který, jak vidět, ani potřebných členů
k valné hromadě sehnati nemůže, kandidáty do sněmu navrhovat právo měl,
na boží světlo přináší.“  48
Snaha výboru prosadit právo spolku navrhovat kandidáty pro volby
do zemského sněmu nebyla jediným sporným bodem mezi mladočeským
vedením spolku a staročeskou opozicí. Předseda Kusý zahájil schůzi a jednatel Janků přečetl zprávu výboru o činnosti (nebo spíše nečinnosti) spolku
od poslední valné hromady v září 1873. Hned poté co jednatel odůvodnil
to, že spolek nekonal žádnou veřejnou schůzi tím, že se od podzimu nic
důležitého nedělo, přihlásil se o slovo jeden z mluvčích staročechů J. Koudela. Připomněl, že v zářijové schůzi se spolek usnesl, že veřejné schůze
budou svolávány nejméně jednou za měsíc a za posledních šest měsíců se
přesto nekonala ani jediná. Nato se přímo otázal výboru, proč nesvolával
schůze a vůbec se nestaral o činnost spolku. Dr. Janků chabě obhajoval
pasivitu výboru opakováním nepřesvědčivého tvrzení, že od podzimu „nebylo po ten čas žádných důležitých předmětů, o nichž by se ve veřejných schůzích
bylo mohlo rokovat“. K tomu ještě dodal, nahrávaje tak svým odpůrcům, že
výbor neočekával, že by se sešel dostatečný počet členů ke schůzi, když se
ani sami členové výboru nedostavovali k výborovým schůzím.
J. Koudela se podivil nad tím, že výbor, v němž zasedají tři poslanci,
nenašel za půl roku žádný důležitý předmět, o němž by se měl radit. Na
odpověď jednatele, že výbor konal šest schůzí, avšak předměty jednání
nebyly tak důležité, aby o nich byly pořízeny zápisy, se přidal ke kritice
pasivity C. Helcelet označiv výbor rovnou za neschopný.49 Na tuto kritiku
20.
48
49

Moravská orlice, 3 (12), 2. června 1874, č. 124, s. 3.
Mezi C. Helceletem a W. Kusým panovalo dlouho hluboké nepřátelství. V dopise
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Kusý ani neodpověděl a pouze oznámil, že on a B. Janků nehodlají znovu
kandidovat do výboru.
Na programu schůze byla především otázka, zda má spolek navrhovat
kandidáty do zemského sněmu. Návrh na navrhování kandidátů podal již
dříve mladočeský výbor spolku a staročeská opozice se proti tomuto návrhu
postavila. C. Helcelet označil za jediný sbor, oprávněný k navrhování kandidátů do voleb, stávající sbor důvěrníků Národní strany. J. Vrla se pokusil
navrhnout, aby spolek navrhoval kandidáty v případě, že v okrese důvěrníci
žádného kandidáta nenavrhnou. Valná hromada přijala nakonec návrh J.
Rychmana, aby spolek pouze doporučoval kandidáty, které navrhne sbor
důvěrníků. Po přijetí rezoluce, kterou byla vyjádřena důvěra poslancům
na říšské radě, následovala volba nového výboru. Zvoleni byli: B. Hoppe,
K. Milde, J. Rublecký, H. Rull, J. Vrla, J. Wurm a F. Zedník.50
Moravská orlice v závěru své, jak píše „objektivní“ zprávy, přiznává, že
v referátu o valné hromadě spolku vynechala „z úmyslu to, co dlužno přičísti
jen snaze odstupujícího výboru, by vinu své nečinnosti uvalil na jiné“.51 Důvody,
pro které se členové výboru vzdávají funkcí a které Moravská orlice úmyslně
vynechala, uveřejnil 5. července 1874 Občan: „Členové bývalého výboru ...
pozorujíce, že osobnosti jejich jsou příčinou, že jiní pracují proti spolku, svolali
valnou hromadu a vzdavše se svých míst umožnili, aby také z druhé, posud spolku
nepříznivé strany vstoupiti mohli do výboru, aby přestala nepřízeň a řevnivost
a společná nastala práce.“  52
Avšak ani kompromisní výbor, zvolený na schůzi 7. června, neobstál a útoky staročechů pokračovaly, takže na další valné hromadě, která
byla svolána již na 29. června, i tento výbor abdikoval, když se někteří
jeho členové vzdali funkcí.53 Podle J. Wurma tak většina členů učinila ze
soukromých důvodů a ostatní se připojili k abdikaci, neboť naznali, že
nejlépe bude, zvolí-li se celý výbor znovu.54 Této valné hromady, na níž
se rozhodovalo o dalším osudu a směru spolku, se účastnilo pouze 11
členů. Do nového výboru byli z dřívějších členů zvoleni pouze B. Hoppe
a J. Wurm. Na výborové schůzi konané 30. června se novým předsedou
spolku stal zemský poslanec Ing. Florián Zedník, jednatelem dr. Josef
Koudela a pokladníkem J. S. Wurm, členy výboru byli vesměs rozhodní
staročeši J. Rychman, C. Helcelet, R. Vašíček a konečně B. Hoppe. Náhradz března 1878 Kusý upozorňuje Helceleta, který jej pomlouval ve Čtenářském spolku, že
„kdyby jste i jinde takové řeči o mě vedl a já o tom se dozvěděl, já u uhájení své cti na místě příslušném zakročiti povinovaným bych se cítil“. Osobní zášť se však časem změnila ve spolupráci,
ne-li přímo v přátelství. V roce 1884 Kusý v dopise oslovuje Helceleta „Milý příteli!“, když
jej informuje o záležitostech redakce Moravské orlice. Archiv města Brna, Pozůstalost JUDr.
Ctibora Helceleta, T 13, inv. č. 30.
50
Moravská orlice 3 (12), 10. června 1874, č. 130, s. 3.
51
Tamtéž.
52
Občan 5, 5. července 1874, č. 54, s. 1.
53
J a n á k , J.: Vznik, s. 223.
54
Moravská orlice 3 (12), 2. července 1874, č. 148, s. 3.
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níky se stali dr. Zelinka, V. Hübsch, J. Rublecký, T. Červinka a K. Klíč.
Jedenácti účastníky valné hromady bylo tedy zvoleno dvanáct členů
výboru a náhradníků! Mladočeši vlastně odešli bez boje a přenechali místo
staročechům.55 První pokus moravských mladočechů o vybudování politického centra, které by se stalo ohniskem národního hnutí na Moravě, tak
skončil neúspěchem. Ten byl ještě umocněn nepříznivým ohlasem vstupu
českých mladočeských poslanců do českého zemského sněmu, k němuž
došlo v září 1874. Tento krok, v němž většina moravské národní strany
viděla zradu a rozštěpení české politiky, vzbudil na Moravě bouři odporu,
který se projevoval v nepolitických spolcích vylučováním a odstraňováním
mladočeských časopisů a v zostřeném boji těchto dvou směrů na Moravě,
v němž mladočeši podlehli.56
Nový výbor svolal na 6. července veřejnou schůzi, která byla oproti
minulé valné hromadě hojně navštívena. Na programu byl přehled politických událostí. Dosavadní místodržitel Weber odcházel na nové místo
do Prahy. Když řečník oznámil, že brněnská obchodní komora a brněnské
obecní zastupitelstvo zaslaly odcházejícímu Weberovi adresy jménem
všech obyvatel Moravy, vzbudilo to velkou nevoli. Po krátké diskusi byla
přijata rezoluce navržená C. Helceletem, kterou se spolek ohrazuje proti
těmto adresám.57 Členům spolku velmi vadilo, že městské zastupitelstvo
a obchodní komora podaly ony adresy jménem všech obyvatel Moravy
a rozhořčeně dokazovaly, že ani představení města ani obchodní komora
rozhodně jménem všech obyvatel nemluví. Spolek to považuje dokonce za
úmyslnou ironii vůči obyvatelstvu. Rezoluci však podává jménem „českého
obyvatelstva brněnského a veškerého obyvatelstva českého na Moravě“, ačkoliv
ve spolku bylo sdruženo v tuto dobu snad několik desítek občanů, kteří
rozhodně také nezastupovali většinu českého obyvatelstva na Moravě. Pan
Červinka se zajímal, v kterých novinách bude rezoluce uveřejněna, a měl za
to, že vzhledem k chování Občana k některým členům spolku je nemožné,
aby byly uveřejněny také v Občanu.58 C. Helcelet však velkomyslně odpustil
„těm, jež uvedli spolek na pokraj zkázy“, a požádal pana Červinku, aby vzal
svůj návrh zpět. Tím byly prozatím osobní útoky proti minulému i stávají55
J a n á k , J.: Vznik, s. 223.
56
T a m t é ž , s. 224.
57
Místodržitel baron Filip Weber z Ebenhofu byl představitelem ostrého kurzu, který
proti českému národnímu hnutí nasadila vláda po zmaru vyrovnání z roku 1871. V roce 1873
nastolil perzekuci především proti opozičnímu táborovému hnutí. Hospodářské základy českého národního hnutí na Moravě postihlo především rozpouštění českých záložen, negativní
postoj k pokusům o zlepšení pozice českého školství apod.
58
Den před schůzí se Občan opovržlivě vyjadřoval o některých zástupcích staročechů,
především o C. Helceletovi a J. Rychmanovi, označiv je za koryfeje. V následujících zprávách
o spolku se však redakce Občana zdržela osobních invektiv, otiskovala spolkem přijaté rezoluce
a doprovázela je pouze krátkým, neutrálním komentářem. Občan 5, 5. července 1874, č. 54,
s. 1.
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címu vedení spolku ukončeny.59 Komentář Občana o změnách v politickém
spolku je jednou z posledních kritik vedení Národní strany i nového vedení
politického spolku. Vůdce „opozice“ W. Kusý pak upevnil svou spolupráci
s vedením Národní strany, když se ucházel o mandát do říšské rady po
hraběti Belcredim. Při této příležitosti prohlásil Kusý v Moravské orlici, že
na Moravě existuje jen jedna jediná česká strana národní, kterou vede dr.
Pražák a ke které se hlásí i on sám.
Nový výbor politického spolku začal hned od svého ustavení vyvíjet
horlivou činnost. Usnesl se, že bude konat každý čtvrtek výborové schůze,
o jejichž závěrech bude podávat zprávy v nedělních vydáních Moravské orlice
a Občana. Spolkové schůze se měly konat každých čtrnáct dní nebo alespoň
jednou za měsíc. Během léta 1874 byly vskutku v tisku téměř každý týden
podávány zprávy o jednání výboru spolku a 19. července a 6. září se konaly
veřejné schůze spolku. Během srpna také výbor přijal nové členy. Z výčtu
jejich jmen je zřejmé, že ve spolku se stále více prosazovali staročeši a že
hlavním tiskovým orgánem spolku se stala Moravská orlice. Z devíti nových
členů jmenujme ty nejvýznamnější: Vilém Kienberger, redaktor Moravské
orlice, Josef Tvrdík, spolupracovník Moravské orlice, dr. Antonín Mezník,
poslanec na zemský sněm a advokát v Praze, dr. Josef Fanderlík, poslanec
na zemský sněm a advokát v Olomouci.60
Spolek se zaměřil především na dvě otázky: na podporu zřízení české
reálky v Brně a osvětovou činnost směřující proti rozmáhající se lichvě na
moravském venkově. Ve veřejných schůzích členové spolku přednášeli
o těchto otázkách a usnesli se na rezolucích. Novému místodržiteli Choborskému byl podán pamětní spis spolu s peticemi 80 obcí a byla vyslána
deputace politického spolku a brněnských občanů s 610 podpisy a deputace
venkovských obcí s 205 žádostmi obcí za zřízení české reálky v Brně.61
V oblasti hospodářské se spolek zabýval problémem lichvy na venkově
a v této záležitosti podal pamětní spis notářské a advokátní komoře, aby
obě komory prohlásily spolupůsobení notářů a advokátů při uzavírání
smluv za nečestné. Dále bylo rozhodnuto vydat a rozšiřovat brožuru varující
proti tomuto druhu lichvy. Výbor měl také podat v této záležitosti pamětní
spis místodržitelství, aby nařídilo okresním hejtmanstvím působit všemi
prostředky proti rozmáhání se tohoto druhu lichvy.62
Na návrh náhradníka výboru Krejčího usnesl se spolek na rezoluci
v záležitosti moravsko-slezské pojišťovny. Vzhledem k tomu, že tento ústav
ovládli Němci a podporování tohoto ústavu ohrožuje národohospodářské
59
Moravská orlice 3 (12), 8. července 1874, č. 153, s. 2.
60
Moravská orlice 3 (12), 9. srpna 1874, č. 181, s. 3.
61
Na Moravě žilo 1, 5 milionu Čechů a 0,5 milionu Němců. Německých středních škol
bylo 29, českých 8. Na jednu českou školu tak připadalo téměř 190 000 Čechů a na německou
17 000 Němců. (Zdroj: přednáška J. Kienbergera na schůzi spolku 19. července 1874.)
62
Moravská orlice 3 (12), 8. září 1874, č. 205, s. 2.
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zájmy českých obyvatel Moravy, usnesl se výbor, že je třeba podporovat
banku Slavii, ústav podporující české národohospodářské zájmy.63
Rok 1875 zahájil spolek valnou hromadou, ve které byla zhodnocena
činnost spolku za poslední půlrok. Spolek svolal za minulých 6 měsíců
20 schůzí výboru a 5 veřejných schůzí, z nichž dvě se neuskutečnily pro
nedostatek účastníků. Zatímco pamětní spis a deputace k místodržiteli
v záležitosti zřízení české reálky v Brně nepřinesly zatím žádný výsledek,
v otázkách národohospodářských se spolku dařilo lépe. Místodržitelství
vyhovělo žádosti spolku a přikázalo okresním hejtmanstvím potlačovat
lichvu. Advokátní komora (nikoliv však notářská) uznala oprávněnost stížnosti spolku, ačkoliv nevystoupila proti dlužním úpisům tak rozhodně, jak
spolek očekával. Přes neutěšený stav spolkových financí rozhodl se výbor
vydat a rozšířit brožuru varující před lichvou: „Lid venkovský poučen ve více
než 1 400 brožurkách o zhoubných následcích kontrahování dlužních úpisů na
lhůty a pakli se v posledním čase se všech stran proti této lichvě bojuje, můžeme
s úplným spokojením hleděti na činnost, v níž jsme měli iniciativu.“  64
Výbor poukazuje také na výsledky voleb do obchodní a průmyslové
komory v Brně a přičítá spolku jako zásluhu, že Národní strana získala
tentokrát čtyřikrát více hlasů než ve volbách minulých.65 Již delší dobu
byla připravována změna stanov spolku. Na mimořádné valné hromadě
21. března 1875 byli členové seznámeni s novým zněním stanov, jak je
vypracoval výbor a jak byly přijaty c. k. místodržitelstvím. Hlavní změny
se týkaly paragrafů 1 a 2. V paragrafu 1 byl obšírněji formulován účel
spolku: „…pěstovati a vzbuzovati vědomí jednoty národa českého; český národ
na Moravě chrániti a hájiti proti kterémukoliv utiskování a znevažování;
oprávněným přáním národa u věcech politických a sociálních zákonitou agitací
průchod zjednati.“66 Paragraf 2 byl rozšířen: „…spolek bude se usnášeti na
resolucích a peticích, zařizovati přednášky vnitř a vně spolku, podporovati volbu kandidátů sborem důvěrníků pro sněm zemský a říšskou radu navržených
a v jiných případech kandidátní listiny vydávati, podporovati a rozšiřovati
vhodné, užitečné a poučné časo- a tiskopisy, odbývat veřejné schůze v Brně
a kočovné schůze v obvodech okresních hejtmanstev: Brna, Boskovice, Hodonína,
63
Moravská orlice 3 (12), 21. července 1874, č. 164, s. 2. Výbor nejenom vydal rezoluci,
ale také ji nechal tisknout a vyvěšovat ve veřejných místnostech, především hostincích. To
považovalo c. k. zastupitelství za přestupek proti paragrafu 23 tiskového zákona a začalo
stíhání mnoha starostů a hostinských, kteří tyto rezoluce vyvěsili ve veřejných místnostech.
Mezi obviněnými byl i pokladník politického spolku J. S. Wurm, generální zástupce banky
Slavie. Ten vzal veškerou zodpovědnost za rozšiřování rezolucí na sebe a díky obratné
obhajobě dr. W. Kusého byli všichni obžalovaní uznáni nevinnými a J. Wurm byl odsouzen
pouze k pokutě 10 zlatých. Viz Resoluce politického spolku Brněnského před soudem. Občan 6,
14. ledna 1875, č. 4, s. 2.
64
Moravská orlice 4. (13), 6. února 1875, č. 29, s. 2.
65
Tamtéž, s. 2.
66
MZA Brno, B 26 Prezídium místodržitelství, kart. 2451, sg. 66, pag. 4–5.
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Hustopeče, Kyjova, Krumlova, Mikulova, Třebíče, Mor. Třebové, Uher. Brodu,
Uher. Hradiště, Velkého Meziříčí a Vyškova.“  67
Dále byla vynechána část paragrafu 5 (Povinnosti členů) a zcela vynechány byly paragrafy 6 (Řeč) a 13 (Výbor prozatímní). Tyto změny byly
většinou provedeny podle stanov německého brněnského politického spolku.68 Změny paragrafu 1 a 2 vyjadřovaly změny v politické a národní situaci,
které se udály od založení spolku. Požadavek pěstování jednoty národa
reagoval na ustavení mladočeské strany v Čechách a také na vzmáhající se
mladočeské hnutí na Moravě. V první polovině 70. let došlo také k zostření
národnostního boje mezi oběma zemskými národy. Češi se cítili ohroženi,
a to především v oblasti jazykové a školské. Místo dříve vytyčeného prostředku k povznesení národa, jímž mělo být podporování časopisů, knih
a knihoven, vyjadřuje se v nových stanovách ještě zcela nový a mnohem
vyšší cíl – debaty o otázkách národohospodářských, podpora volby kandidátů sborem důvěrníků pro zemský sněm a říšskou radu atd. Tyto a další
aktivity chtěl spolek uskutečňovat nejen v Brně, ale i v okolních okresech.
Znamenalo to, že vedení spolku (potažmo Národní strany) pochopilo, že
je třeba přijít blíž k voličům a neuzavírat se se spolkovými schůzemi pouze
v brněnském Besedním domě. V této schůzi se spolek usnesl vyzvat český
lid, aby vyjádřil podporu svým zástupcům na zemském sněmu peticemi,
v nichž by vznesl žádost, aby sněm podporoval české státní právo, opravil
zemský volební řád a podpořil zřizování českých středních škol.69
Dne 26. září 1875 se konala první schůze politického spolku mimo
Brno, a to ve Vyškově. Schůze, jež měla na programu rokování o úpadku
průmyslu a řemesel a o úpravě pozemkové daně, přilákala mnoho posluchačů.70 Úspěch hojně navštívené schůze přesvědčil výbor spolku o tom, že
rozšíření stanov spolku a jeho působnosti na okolí Brna bylo vykročením
správným směrem, směrem k voličům.
Tématem, které měl spolek v polovině 70. let především na zřeteli,
bylo vedle otázek hospodářských české školství. Již od svého vzniku usiloval spolek o ustavení české reálky a české národní školy v Brně. Dlouho
se moravským národovcům tohoto cíle nepodařilo dosáhnout. Marné byly
deputace vysílané k městské radě a k místodržiteli. Marné bylo zasílání
pamětních spisů a sepisování petic rozesílaných zemskému sněmu i vládě
do Vídně. Na schůzi spolku 31. října 1875 bylo české školství na Moravě
67
Tamtéž.
68
Moravská orlice 4 (13), 24. března 1875, č. 68, s. 2.
69
Moravská orlice, 4 (13), 24. března 1875, č. 68, s. 2.
70
Občan 6, 30. září 1874, č. 78, s. 2. Schůzi navštívilo asi 250 občanů, kteří vyslechli
přednášky a závěrečnou rezoluci, v níž spolek žádá vládu, aby „rozvoji hmotného i duševního
blahobytu nadmíru příznivý ruch spolčovací nepřiměřenými poplatky netlumila, nýbrž všemožně
podporovala. Aby zřízením potřebných škol v řeči mateřské přispěla k rozkvětu průmyslu i řemesel
a aby přijala vhodný zákon proti lichvě a podporovala vznik nových záložen.“ MZA Brno, B 13,
kart. 291, sg. 3501.
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a v Brně hlavním tématem. V otázce národní školy se spolek usnesl, že
se přece ještě jednou pokusí vznést požadavek na založení této instituce
u městské rady. V případě, že by městská rada tuto žádost opět nevyslyšela,
měla následovat stížnost k zemské školní radě. O střední školu však měl
být požádán přímo panovník, a to spolkem vyslanou deputací, v níž měli
být zastoupeni 2 občané brněnští, 2 venkované a 2 členové spolku.71
Ve valné hromadě spolku, konané 12. března 1876, byla tradičně na
úvod jednatelem J. Koudelou čtena výroční zpráva. Ve zprávě vzpomíná
činnost spolku nejen za minulý rok, ale i za dobu dřívější. Kromě zasílání
petic na zemský sněm, v nichž byli zákonodárci žádáni o změnu volebního
řádu, o provedení státoprávního vyrovnání a zřízení nových českých škol na
Moravě, ustavil spolek přípravný výbor pro pořádání sjezdu českomoravských záložen. Tento sjezd ovšem nebyl úřady povolen. Za nejdůležitější,
ba zlomový okamžik roku 1875 považuje změnu spolkových stanov, díky
které není činnost spolku tak omezená, jako dříve. Vzhledem k úspěchu
vyškovské schůze rozhodl se výbor uspořádat další schůzi opět na venkově,
a to buď v Ivančicích nebo v Tišnově. V závěru schůze proběhla volba
výboru, v němž opět nenastaly výrazné změny, a bylo konstatováno, že
spolek má 235 členů.
Ivančická schůze svolaná na 30. dubna 1876 nebyla významná ani tak
svým programem či velkým počtem hostů, kterých podle Moravské orlice
bylo na čtyři sta, ale chováním vládního komisaře, který schůzi sledoval.
Již dříve byl každé schůzi spolku přítomen zástupce vlády, obvykle c.k.
policejní komisař, který měl za úkol sledovat průběh schůze a v případě,
že se jednání neshodovalo se stanovami spolku, mohl schůzi rozpustit.
Doposud však žádný problém v tomto ohledu nenastal. Hned poté, co
předseda spolku zahájil schůzi a poděkoval shromážděným, že se dostavili
v tak hojném počtu, a představil vládního komisaře Gabriela, ujal se tento
slova. Snad zaskočen velkým počtem občanů shromážděných na schůzi
v místnosti „U tří kohoutů“ vyzval komisař, aby byli rozlišeni členové spolku od těch, kteří jsou pouze hosty. Po vzrušené debatě na téma, kdo má
právo účastnit se veřejných schůzí a kdo na nich může mluvit, kterou vedli
s komisařem dr. Kusý a dr. Koudela, cítil se komisař Gabriel argumenty
zkušených právníků zahnán do kouta. Doplnil ještě svůj svérázný výklad
stanov spolku výrokem, že nečlenové nesmějí ani hlasitě dávat najevo souhlas či nesouhlas s přednášenou řečí, ale jen mlčky poslouchat, a pohrozil
rozpuštěním schůze. Situaci uklidnil rozvážný předseda spolku Zedník,
když navrhl kompromis, že členové spolku postoupí dopředu a slovo
71
Moravská orlice 4 (13), 3. listopadu 1875, č. 251, s. 1; Moravská orlice 4 (13), 4. listopadu 1875, č. 252, s. 1. „V neobmezené důvěře v otcovskou národu našemu tak často již poskytnutou
péči Vašeho Veličenstva dovolují sobě v nejhlubší pokoře podepsaní i nyní nejpokornější prosbu. Vaše
c. k. apošt. Veličenstvo račiž nejmilostivěji naříditi vládě Své, aby se postarala co nejdříve o zřízení
státní školy reálné v Brně s vyučovacím jazykem českým.“
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bude uděleno jen členům spolku.72 Pak mohlo být konečně přistoupeno
k programu, jehož prvním bodem bylo české školství na Moravě. O tomto promluvili pánové Vašíček, Kusý a Koudela. Po předchozím výstupu
s komisařem Gabrielem došlo k tomu, že „resoluce, již výbor politického
spolku chtěl navrhnouti, nebyla předložena, proto že výbor nahlídl, že by se tato
potkala s odporem vládního zástupce“.73
Druhým bodem programu byla přednáška o příčinách hmotného
úpadku průmyslu, obchodu a rolnictva na Moravě. Po řečech, jež přednesli
dr. Hoppe a dr. Kusý, byla schválena rezoluce.74 Předseda spolku se pak
zeptal, zda si ještě někdo přeje k tématu promluvit. O slovo se přihlásil pan
Honl, avšak vládní komisař Gabriel jej nepustil ke slovu s tím, že pan Honl
není členem spolku. Dále chtěl promluvit dr. Hodáč, ale ani jej neuznal
komisař za člena spolku a argumentoval tím, že oba pánové nejsou zapsáni
v seznamu členů, který má k dispozici. Tento seznam byl však více než rok
starý a předseda spolku Zedník prohlásil, že vládní komisař zasahuje do
občanských práv a že se proti němu ohrazuje. Marné byly také argumenty
dr. Koudely, který připomněl komisaři, že jména nových členů jsou hned po
přijetí oznámena politickému úřadu, a není tedy vinou výboru, že komisař
nemá úplný seznam členů. Jelikož se poté již nikdo ke slovu nepřihlásil,
ukončil předseda Zedník schůzi.75
Úspěch „venkovských“ schůzí ve Vyškově a v Ivančicích jakoby vlil
spolku novou krev do žil. Vůdcové spolku pochopili, že vedle městského
brněnského obyvatelstva je na jihu Moravy mnoho obyvatel malých měst
a městeček, kteří kromě toho, že jsou Češi a vlastenci, jsou také voliči. Po
předchozím téměř pětiletém období, kdy spolek po počátečním rozmachu
a velkých plánech prošel určitou krizí, způsobenou jednak vlivy vnějšími,
jednak spory ve vedení spolku, nastala změna. Po období, ve kterém se
ke spolku sice papírově hlásilo přes dvě stě členů, avšak účast na schůzích
se počítala spíše v desítkách, a mnohdy se schůze dokonce musela zrušit,
neboť na ni téměř nikdo nepřišel, vyrazili představitelé spolku za voliči.
Náhle bylo vše jinak. Objevila se nová témata, ke spolku se přihlašovali
noví členové a především schůze navštěvovaly stovky posluchačů.
Je až překvapující, že spolek, který měl ve svém názvu „brněnský“,
od října 1876 až do září 1879 neuspořádal žádnou veřejnou schůzi v Brně.
Kromě valných hromad se většina schůzí konala na venkově, a sice 1876
v Ivančicích, Blansku, Bučovicích, Židlochovicích, 1877 v Letovicích, Raj72
Moravská orlice 5 (14), 2. května 1876, č. 100, s. 1.
73
Občan 7, 4. května 1876, č. 36, s. 3.
74
Rezoluce zní: „1. Veřejná schůze politického spolku spatřuje v dosavádní obchodní a celní
politice rakouské hlavní příčinu úpadku našeho průmyslu a řemesla. 2. Vysoká vláda se tudíž vyzývá,
aby obrátila při ukončení smluv obchodních a celních zřetel svůj k tomu, by se při sestavování celních
tarifů a uzavírání nových smluv důrazně ohled vzal na výrobu tuzemskou.“
75
K incidentu na ivančické schůzi se pak vrátila Moravská orlice ještě 3. května, kdy znovu
kritizovala vystoupení vládního komisaře Gabriela.
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hradě, Uherském Hradišti, Podivíně, 1878 ve Slavkově a Kunštátě a 1879
v Rosicích. Na schůze přijížděli předáci spolku s připravenými referáty,
jejichž názvy byly dopředu uveřejněny v tisku.76 K některým schůzím byly
také vytisknuty zvláštní pozvánky – letáky, jimiž byli občané zváni na schůzi
v jejich městě. Leták obsahoval údaje o místě a čase konání schůze a hlavní body programu.77 Schůze byla obvykle zahájena zprávou o současné
politické situaci; univerzálním tématem, jež se objevovalo téměř na každé
veřejné schůzi, bylo české školství na Moravě. K těmto tématům pak přibyla
ta, jež ležela na srdci především hostitelům schůze. Například na schůzích
1876 v Bučovicích a Židlochovicích bylo přednášeno o prostředcích, jichž
měli posluchači využít pro zlepšení svého postavení.78
Od roku 1877 byly schůze spolku konané ve venkovských městech
a městečkách spojeny s volebními schůzemi poslanců Národní strany. Od
května 1877 do května 1879 byly takovéto schůze uspořádány čtyři. První
z nich 27. května 1877 v Letovicích, kde ke svým voličům promluvil vůdce
Národní strany na Moravě Alois Pražák. Po schůzi, ve které Pražák seznámil
voliče s politickou situací a činností poslanců Národní strany na zemském
sněmu i na říšské radě, byla zahájena schůze politického spolku. Z Brna se
dostavili jeho čelní představitelé: místopředseda B. Hoppe, W. Kusý, B. Janků a další. Dr. Janků přednášel o zákoně o nucených legalizacích.79 Řečník
ve své přednášce prohlásil, že největší chybou předlitavského zákonodárství
je, že vydávání většiny zákonů je v rukou říšské rady, zatímco zemským
sněmům je ponechána jen minimální zákonodárná moc.80 Za všeobecného
souhlasu se vyslovil pro zrušení nebo opravu tohoto zákona. 81
Schůze spolku v Rajhradě 24. června 1877 nebyla volební schůzí, ale
měla na programu přednášky o důležitých aktuálních otázkách. V úvodu
W. Kusý promluvil o probíhající rusko-turecké válce a v úspěších Slovanů
76
Cestování v 70. letech 19. století, kdy ještě nebyly dokončeny místní tratě, nebylo nic
příjemného; takto například účastník schůze popisuje cestu na zmíněnou ivančickou schůzi
v Moravské orlici: „Zle se na nás nebe kabonilo, duben jako by v poslední den svého bytí chtěl se
vyznati všemi svými přednostmi – déšť hustě pršel, když jsme se vydávali na cestu a sice povozem,
poněvadž znamenité železniční spojení s Ivančicemi jinou jízdu činí nemožnou.“ Moravská orlice
5 (14), 2. května 1876, č. 100, s. 1.
77
MZA Brno, B 13, kart. 293, sg. 3831.
78
V Bučovicích 8. října 1876 např.: „1. O prostředcích, kterých by se národ náš uchopiti
měl, aby se mu dostalo žádoucího všestranného vzdělání. 2. O klesání stavu rolnického.“ Moravská
orlice 5 (14), 11. října 1876, č. 232, s. 1. V Židlochovicích 26. listopadu 1876: „1. O lichvářství, o příčinách jeho rozšiřování se v novějším čase a o zkázonosném jeho působení mezi malým
řemeslnictvem a rolnictvem.“ Moravská orlice 5 (14), 29. listopadu 1876, č. 273, s. 1.
79
Legalizace znamenala dle paragrafu 31 zákona ze dne 25. července 1871 „zjištění osobou
k tomu ustanovenou, že podpisy na jisté listině pocházejí skutečně od osoby, jejíž jméno na listině se
nalézá“.
80
Po této kritice centralismu pohrozil přítomný vládní komisař, c. k. okresní hejtman
Souček rozpuštěním schůze, ale dr. Janků dále hovořil věcně o kritizovaném zákoně a k rozpuštění schůze nedošlo.
81
Občan 8, 3. června 1877, č. 45, s. 1.
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spatřoval důvod k růstu národního sebevědomí i u nás.82 Od úspěchů
ruských vojsk přešel dr. Kusý ve své řeči k otázce obeslání či neobeslání
parlamentních sborů. To, že účast českých poslanců na říšské radě a na
zemském sněmu nepřinesla dosud očekávané výsledky, nepovažuje za neúspěch aktivní politiky, ale naopak za výzvu k ještě větší aktivitě. V závěru
své řeči pak Kusý, dříve představitel mladočeské opozice v Národní straně,
vyzývá k zachování jednoty. Varuje před rozštěpením a zdůrazňuje nutnost
kázně ve straně. Po krátké debatě byla pak k této otázce přijata rezoluce,
ve které účastníci schůze vyjadřují svým poslancům plnou podporu.83 Dr.
V. Šílený pak promluvil o důležitosti politických spolků. Tyto považuje za
nejdůležitější nástroj v boji proti ústavověrné straně. Jen dostatečný počet
spolků podle něj dokáže přivodit změnu systému.84
Rok 1877 byl na spolkové schůze spojené se schůzemi volebními
vskutku bohatý. Jednou z nich byla schůze svolaná poslancem B. Janků
a českým politickým spolkem do Podivína na 4. listopadu. Účelnost propojení schůze volební se schůzí spolkovou vyjádřil v úvodní řeči B. Hoppe:
„Váš poslanec je zástupcem moravských měst a obcí, a proto dokázal vám také,
že mimo zájmy celku hájil také zvláštní zájmy venkova. Má-li se volba vykonati,
třeba se tázati, kdo by obojí tyto zájmy nejlépe zastupoval. Aby každý nabyl
jasného vědomí o tom, jest účelem činnosti českého politického spolku.“  85
Kromě schůzí spojených s volebními schůzemi pořádal spolek nadále
i klasické veřejné schůze. Například ve Slavkově v červnu 1878 se hovořilo
o omezení svobody živností. Řečníci kritizovali živnostenský řád z roku
1859 a v rezoluci se vyjádřili pro omezení svobody živností.86 Požadavek
na opravu živnostenského řádu se opakoval ve schůzích až do počátku
80. let. Spolek se ve své brněnské schůzi v srpnu 1879 usnesl na sepsání
petice požadující „odstranění zla řemesla naše tížícího“.87

82
Občan 8, 28. června 1877, č. 52, s. 1.
83
Přijatá rezoluce zní: „1. V otázce obeslání či neobeslání sněmu a říšské rady, jakož i vůbec
o taktice, jaké se mají zástupcové národa podřizovati, rozhodují kluby poslanců zvolených na sněm
a na ř. r. 2. Schvalujeme úplně usnesení našich poslanců, dle kterého vstoupili do sněmu a do říšské
rady i vyslovujeme jim plnou důvěru. 3. Za nejhlavnější příčinu nynější neblahé situace a nesvornosti
národů rakouských považujeme volební řády, pročež má to býti hlavním cílem snahy naší, aby řády
tyto nahraženy byly spravedlivými řády volebními.“
84
Moravská orlice 7 (16), 26. června 1877, č. 144, s. 3.
85
Moravská orlice 7 (16), 18. června 1878, č. 139, s. 1.
86
Na přelomu 70. a 80. let docházelo k emancipaci živnostnictva a živnostníci stále
naléhavěji žádali zavedení nucených živnostenských společenstev a průkazu způsobilosti
pro řemeslnické živnosti. V roce 1883 proto říšská rada přijala tzv. řemeslnickou novelu
živnostenského řádu, která odstraňovala živnostenskou svobodu a zřizovala kategorii tzv.
řemeslnických živností. Ty mohly vykonávat jenom osoby, které předložily průkaz způsobilosti.
87
Moravská orlice 8 (17), 2. září 1879, č. 201, s. 1.
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Činnost spolku v 80. letech, dělnická otázka, Gautschovy
ordonance
Počátkem 80. let se končilo období kočovných schůzí Českého
politického spolku v Brně. V březnu 1880 byla ještě uspořádána poslední
z nich v Kuřimi, ale dalších šest let se všechny spolkem organizované
schůze konaly pouze v Brně. Dochází také ke změně vedení spolku neboť
v listopadu 1879 zemřel dosavadní předseda spolku F. Zedník.88 Na jeho
místo byl zvolen staronový předseda W. Kusý, jenž tuto funkci zastával
již v letech 1872–1874.
Už koncem 70. let se do vedení spolku prosadily nové osobnosti,
jež měly v budoucnu hrát významnou roli nejen v politickém spolku, ale
v moravské politice vůbec. V roce 1877 se stal členem výboru dr. Václav
Šílený (1893–1902 předseda spolku), 1879 dr. Jan Sovadina (1887–1892
předseda spolku). Konečně v roce 1880 byl za člena spolku přijat dr. Adolf
Stránský (později často jednatel spolku, vůdce Lidové strany na Moravě).89
Přelom 70. a 80. let je tak spojen s nástupem nové generace „mladých
advokátů“ do vedení spolku. Tito tvořili liberální křídlo Národní strany na
Moravě a sympatizovali se svobodomyslnou stranou v Čechách. Postupně
v 80. letech dochází k oživení mladočeského hnutí v Brně.
Spolek se i nadále snažil konat veřejné schůze ve venkovských městech; jednatel spolku V. Šílený navrhoval např. Vyškov, Ivančice, Hodonín
a Židlochovice. Výbor spolku se pokusil písemně v těchto městech dohodnout konání schůzí, „avšak okolnosti ukázaly se býti takovými, že bylo uznáno
za vhodné schůze tyto zatím neodbývati. Důvody toho leží v dopisech z oněch
měst výboru zaslaných“.90 Jaké důvody to byly, bohužel nevíme.
Na valné hromadě 21. června 1881 podal výbor rekapitulaci činnosti
spolku za uplynulý rok. Po ukončení období venkovských schůzí se spolek
zaměřil znovu na domácí brněnské problémy. V květnu 1880 proběhla
agitace za zřízení české reálky v Brně. V sedmdesáti obcích brněnského
okolí byla podepisována petice, jež byla podána na říšskou radu a tam
přečtena. Česká reálka v Brně byla krátce poté skutečně zřízena. Že byla
otázka školství v tomto období velmi aktuálním bodem národního boje
v Brně, dokazuje i počet účastníků schůzí majících na programu školskou
problematiku. Například 5. září 1880 se zúčastnilo 800 osob veřejné schůze,
jež protestovala proti zřízení paralelek při německých obecních školách.
88
F. Zedník byl od roku 1874 předsedou českého politického spolku, kde vystupoval
jako představitel konzervativního křídla Národní strany. V roce 1881 se stal členem výboru
jeho syn Julius.
89
Poprvé přišel A. Stránský do Brna 1. května 1880, v prosinci téhož roku byl přijat
za člena politického spolku. Koncem 70. let působil tento mladý advokát v Praze v redakci
mladočeských Národních listů.
90
Moravská orlice 10 (19), 21. června 1881, č. 139, s. 1–2.
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Koncem roku 1880 pak spolek uspořádal veřejné schůze k volbám
do obchodní a živnostenské komory v Brně. Výbor se také ve svých
zasedáních zabýval blížícím se sčítáním lidu. Zejména panovaly obavy,
že nepoučený a od agitátorů zastrašený lid zanese do sčítacích archů do
rubriky o obcovacím jazyku řeč německou. Proto byla 19. prosince 1880
uspořádána veřejná schůze, při níž redaktor V. Beneš poučil posluchače
o důležitosti sčítání lidu.91 V. Beneš také vypracoval provolání, které bylo
ve formě brožury rozšířeno nejen po Brně, ale také do okresů celé Moravy,
kde bylo rozšířeno důvěrníky spolku.92
80. léta začal tedy spolek pod novým vedením velmi aktivně. V roce
1880 bylo uspořádáno celkem 17 schůzí, z nichž tři byly veřejné a 11
výborových. K aktuálním problémům vždy výbor operativně svolal veřejnou schůzi. Když v dubnu 1881 městský výbor dosadil na místo primáře
zemské nemocnice německého lékaře, který neuměl česky, svolal spolek
schůzi lidu, jíž se zúčastnilo asi 600 osob. Přijatá rezoluce protestovala
„proti důslednému a úmyslnému zanedbávání požadavku znalosti jazykové“
a očekávala od zemského sněmu, že „právu českého jazyka v úřadech zemských
opět k platnosti pomůže“.93
Rozšiřovaly se i řady členů, v roce 1880 jich bylo 226, což znamenalo
zastavení úbytku členů druhé poloviny 70. let (v roce 1876 – 238 členů,
1877 – 191 členů). Z nově přijatých byli známější prof. Višňovský, Josef
Dundálek a především Adolf Stránský. Všichni tři se brzy prosadili do
výboru spolku. A. Stránský se měl již brzy stát vůdčí osobností opoziční
skupiny v Národní straně na Moravě. Stránský do veřejného života na
Moravě přinášel modernější styl politické práce, lépe odpovídající změněné
společenské situaci, který spočíval ve zvýšeném zájmu o získání širšího
sociálního zázemí pro opoziční protikonzervativní politiku.94 Po krátkém
působení ve Skrejšovského protivládním vídeňském listu Tribune se vrátil
v polovině roku 1881 do Brna. O jeho úmyslu usadit se v Brně trvaleji svědčí
i energie, s níž se zapojil do života zdejší české společnosti. Podílel se na
organizování českého veřejného života v Brně, později se podílel na práci
Českého čtenářského spolku. Svých mladočeských aktivit se však nevzdal
ani uprostřed brněnské, výrazně staročesky orientované, společnosti.
O Stránského prvním mladočesky laděném opozičním vystoupení
informovala Moravská orlice ve svém referátu o schůzi spolku, konané
6. srpna 1882. Stránský zde vystoupil s protestem proti ministerskému
91
Na této schůzi také poprvé na půdě politického spolku vystoupil A. Stránský s řečí
k českému školství v Brně. Občan 11, 23. prosince 1880, č. 103, s. 1.
92
Výsledky této činnosti výbor kvitoval s uspokojením, neboť v Brně se k české obcovací řeči přihlásilo přes 32 000 obyvatel a na venkově byly výsledky této rubriky pro české
obyvatelstvo také velmi příznivé.
93
Moravská orlice 10 (19), 20. dubna 1881, č. 89, s. 1–2.
94
M a l í ř , Jiří: Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. Lidová strana na
Moravě do roku 1909. Brno 1985, s. 19.
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nařízení, podle něhož museli čeští studenti na pražské univerzitě část
zkoušek skládat v německém jazyce.95 Moravská orlice nenamítala nic proti
jeho protestu, ale ohradila se proti tomu, že se „způsobem zcela nemístným
dotýkal české delegace poslanecké, jako by ona byla vinna vydáním ministerského
nařízení, poněvadž prý vládě dosti neimponuje“.96 Obviňování poslanců odmítl
i předseda spolku W. Kusý. Schůze spolku nakonec přijala rezoluci, jež
obsahovala i dodatek Stránského, ovšem nově formulovaný, „aby poslanci
byli požádáni, aby nařízení ministerské stran němčiny při státních zkouškách
na české univerzitě bylo zpět vzato“.97
A. Stránský patřil k té části inteligence, která si uvědomovala, že neúspěchy dosavadní politiky české buržoazie pramení především z její výlučné
konzervativní orientace. Uvědomoval si, že proti dosavadním staročeským
vůdcům se může prosadit jen rozšířením své politické základny o široké
lidové masy. V Brně byl jejich nejsilnější složkou proletariát, který až dosud
zůstával fakticky stranou zájmů vůdců české politiky. Zúčastňoval se proto
schůzí dělnického politického spolku Svornost – Eintracht v Brně. Ve svém
vystoupení vyslovil přesvědčení, že čeští dělníci pěstují kromě sociálně
demokratické myšlenky také lásku k vlasti, a že tedy mohou být činní i v českém národním hnutí. Přízeň brněnského dělnictva se snažil Stránský získat
i svou advokátní činností. Od roku 1882 vystupoval jako obhájce dělníků
při soudních přelíčeních. Zpočátku tato jeho činnost představitelům české
politiky na Moravě vyhovovala, protože jim umožňovala demonstrovat svůj
zájem o dělnickou otázku. Jakmile se jim však Stránský svými mladočeskými
snahami stal nepohodlným, obrátila se proti němu.98
K vystoupení proti staročeské politice využil Stránský veřejné schůze
Ústředního spolku živnostníků pro Moravu a Slezsko, která se konala 16.
března 1884 v Brně. Hlavním bodem jejího programu bylo jednání o zestátnění Ferdinandovy severní dráhy. Projevy pronesli dr. Chleborád a dr.
Stránský. Stránský zpochybnil to, že Rieger jako vůdce českých poslanců
bude hlasovat pro zestátnění dráhy.99 Staročeská Moravská orlice označila
Stránského po tomto vystoupení za oblíbence nejradikálnějšího křídla
sociálně demokratické strany a za „nezvyklou specialitu «národního žida»,
který si Brno vybral za pole svého experimentování v národní společnosti“.100
95
P e r n e s , J.: Mladočeské hnutí v Brně v letech 1884–1885. ČMM 95, 1976, s.
236.
96
Moravská orlice 11 (20), 8. srpna 1882, č. 179, s. 2.
97
Tamtéž.
98
P e r n e s , J.: Mladočeské hnutí, s. 237–238.
99
Tamtéž, s. 238.
100 Moravská orlice, 13 (22), 18. března 1884, č. 65, s. 2. Autorem článku byl W. Kusý.
Sám se schůze nezúčastnil a při psaní vycházel z referátu spolupracovníka redakce Emana
Hatláka. V dopise Helceletovi si Kusý na Hatláka stěžuje, neboť ten způsob vzniku článku
a identitu autora prozradil A. Stránskému. AMB, Pozůstalost JUDr. Ctibora Helceleta, T 13,
inv. č. 30.
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Dělnická otázka nabývala v polovině 80. let stále více na významu.
V březnu 1885 byla schválena druhá novela živnostenského zákona tzv.
dělnická, ta upravila pracovní poměry dělníků v továrnách. V lednu 1885
svolal spolek do Besedního domu veřejnou schůzi lidu, na níž se hovořilo o sociální otázce. Jménem spolku vystoupil předseda W. Kusý, který
pokládal za nejvhodnější prostředek k vyřešení této otázky zrušení censu
a zavedení všeobecného hlasování. Tak by se do zákonodárných sborů
dostali dělníci, kteří by v těchto sborech pracovali pro vyřešení sociální
otázky. Samotnému řečníkovi však bylo jasné, že zavedení všeobecného
volebního práva není za současného politického stavu myslitelné. Proto
navrhl zřídit tzv. dělnické komory po vzoru obchodních a živnostenských
komor. V rezoluci je také poukazováno na stav v jiných státech, např. v Itálii, Německu a Francii, kde dělnictvo politická práva může vykonávat.101
Komory měly umožnit dělníkům lepší obhajobu jejich zájmů. Dokonce jim
mělo být dáno právo volit svého poslance do říšské rady. To by znamenalo
průlom do existující volební soustavy, založené na majetkových privilegiích.102 Dělníci pak vesměs schvalovali rezoluci, ale odmítali její podání na
říšské radě nebo vládě a považovali za nedůstojné, aby se s peticemi vůbec
někam chodilo. Rezoluce navržená politickým spolkem pak byla hlasováním
zamítnuta. Po zamítnutí rezoluce „dělnictvo, jemuž se patrně jednalo pouze
o zmar positivného výsledku veřejné schůze, sál opustilo...“.103 Národní straně,
potažmo jejímu staročeskému křídlu, které přes určité změny ve vedení
nadále ovládalo politický spolek, se tak nezdařilo získat pozice mezi brněnským dělnictvem. Nedokázalo najít prostředky, které moderní doba a nová
sociální situace vyžadovala a které dokázal najít například A. Stránský.
V roce 1886 došlo ve vedení spolku k výrazným změnám, za zemřelého W. Kusého byl na valné hromadě 13. března 1886 zvolen předsedou
spolku J. Tuček, jednatelem A. Stránský. Výbor se rozhodl konat každých
čtrnáct dní veřejné politické dýchánky a mimo to občas velké lidové schůze.
První z těchto politických dýchánků se konal již týden po zvolení nového
výboru, dne 22. března 1886. Bylo na něm jednáno o Scharschmiedově
návrhu jazykového zákona, který po právní stránce objasnil dr. Tuček.
V debatě byl přijat návrh Stránského na uspořádání veřejné schůze, na níž
bude lidu předložena k posouzení rezoluce, schvalující odmítavý postup
moravských poslanců k tomuto návrhu a vybízející je, aby na svém stanovisku nic neměnili.104 20. dubna 1886 pořádal spolek již druhý jour fix v malém
sále Besedního domu. Na programu byla důležitá otázka – organizace
Národní strany. V debatě vystoupili především členové výboru J. Tuček,
101 MZA Brno, B 13, kart. 302, sg. 202.
102 Na podzim 1886 byl v říšské radě projednáván návrh zákona o dělnických komorách.
O p a t , Jaroslav: Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893. Praha 1990, s. 276.
103 Moravská orlice 14 (23), 13. ledna 1885, č. 9, s. 1–2.
104 P e r n e s , J.: Vznik, s. 65.
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J. Sovadina, A. Thoř ad. Každý měl na řešení této otázky jiný náhled, ovšem
všichni se shodli, že je třeba překračovat rozdíly jednotlivých stavů, že je
třeba, aby se inteligence co nejvíce sblížila s živnostníky a obchodníky
a účinně je podporovala.105
Spolek byl pod novým vedením velmi aktivní, kromě této schůze
uspořádal dalších několik společenských večerů, na nichž se hovořilo
o organizaci Národní strany. Využil i práva daného mu jeho stanovami,
podle nichž směl konat „kočovné schůze“ i v obvodech jiných moravských
okresních hejtmanství, a uspořádal dne 23. května 1886 veřejnou schůzi
v Kounicích. Tato schůze měla povzbudit kounické Čechy, aby se v nastávajících volbách do obecní rady pokusili o vymanění správy obce z německých rukou. Hlavním řečníkem zde byl opět A. Stránský, který doporučoval
voličům kandidátku Národní strany. V květnových politických dýcháncích
bylo také usneseno uspořádat schůze v různých částech Brna, kde se mělo
jednat o věcech národních, obecních a živnostenských. První shromáždění
se mělo konat 21. června 1886 v hostinci U veterána na Křenové ulici.
Jednat se mělo o zápisu do národních škol a o potřebě vychovávat děti
v mateřské řeči. Svolaná schůze se však nakonec nekonala, neboť německý
majitel domu si nepřál ve svém domě českou schůzi a požádal policii, aby
schůzi zakázala.106 Po tomto neúspěchu již k dalším podobným pokusům
nedošlo a teprve 26. září 1886 se konala v Besedním domě veřejná schůze
lidu, která se rovněž zabývala situací českého školství na Moravě. V rezoluci
občané pobízeli moravské poslance na říšské radě, aby k neutěšené situaci
českého školství na Moravě zaujali přiměřené stanovisko.107
Tento nový život brněnského politického spolku však zřejmě nebyl
po chuti všem jeho členům. V listopadu přinesl staročeský německy psaný
list Politik nepodepsaný článek, v němž se útočilo na to, že vedení spolku je
v rukou advokátů a ostatní vlastenci že jsou z činnosti vyloučeni. Přestože
se spolek mohl pod vedením výboru, zvoleného na valné hromadě v roce
1886, vykázat samými aktivy, nebyl už na jeho valné hromadě v březnu
1887 do výboru zvolen ani J. Tuček, ani A. Stránský.108 Ostatní opozičníci byli okolnostmi nuceni slevit ze svých protistaročeských postojů a ve
větší míře respektovat konzervativní politickou linii.109 Novým předsedou
spolku se stal dr. Jan Sovadina, jeho náměstkem Ing. Julius Zedník (syn
zesnulého předsedy F. Zedníka), jednatelem dr. Jan Švec a pokladníkem
prof. A. Thoř.
A. Stránský však ještě jednou vystoupil na schůzi spolku. Bylo to 30.
května 1887 v Moravském Krumlově, kde se konala schůze brněnského
105
106
107
108
109

Moravská orlice 15 (24), 21. dubna 1886, č. 91, s. 3.
Moravská orlice 15 (24), 22. července 1886, č. 141, s. 2.
P e r n e s , J.: Vznik, s. 66.
Tamtéž, s. 67.
M a l í ř , J.: Vývoj, s. 20.
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politického spolku spojená s volební schůzí zemského poslance A. Dvořáka.
V národnostně smíšeném Krumlově byla nálada značně napjatá, schůzi navštívilo přes 500 posluchačů a z Brna byl pro návštěvníky schůze vypraven
zvláštní vlak (přijelo jich asi 40, většinou členové spolku).110 Po projevu
poslance Dvořáka, který promluvil o postavení pravice na zemském sněmu a o politické situaci, se slova ujal A. Stránský. Pronesl řeč o národním
vychování, v níž se zmínil i o nejnovější události české politiky. Veřejnost
tehdy rozrušil Riegrův výrok o nutnosti tzv. drobečkové politiky.111 Dr.
Stránský měl za to, že Český klub na říšské radě „neměl ze záležitosti té činiti
otázku politickou, z níž povstal značný rozruch a nebezpečí nového rozštěpení“.
Poté vyslovil mínění, že všichni čeští poslanci (poslanců z Moravy se tato
otázka tolik netýkala) by měli složit svůj mandát a lidové hlasování by mělo
rozhodnout, zda větší důvěru lidu má dosavadní politický směr Českého
klubu, nebo opoziční politika E. Grégra a jeho stoupenců.112
S touto řečí rozhodně nesouhlasila Moravská orlice a podle jejího
článku ani účastníci schůze. Redakce se podivovala nad tím, proč by
měli poslanci složením mandátu pokládat lidu „otázku důvěry, kterýž jim
tu důvěru již nesčetněkrát osvědčil a napořád plně zachovává...“, naopak by
tak měl učinit dr. Grégr, který stojí proti poslaneckému klubu. „Možno-li
mluvit o nějakém rozštěpení, nezavinil je Český klub, nýbrž dr. Grégr, neboť
neodlamuje se strom od halúzky, nýbrž naopak, a není správno viniti celek, že se
nepodrobil jednotlivému členu svému.“113 Vystoupení Stránského v Moravském
Krumlově a jeho odmítnutí oficiální politickou reprezentací prostřednictvím Moravské orlice znamenalo jejich definitivní rozchod. Bylo posledním
případem spolupráce A. Stránského s Českým politickým spolkem v Brně
až do počátku 90. let.114
V létě roku 1887 byly zveřejněny tzv. Gautschovy ordonance. Už o rok
dříve začal nový ministr školství Gautsch uskutečňovat novou školskou
politiku, která měla jednak zpomalit další vývoj školství vůbec, ale hlavně
převést část žáků z gymnázií na střední odborné a řemeslnické školy. Zvláště
na Moravě se tak neuskutečnily některé již připravené projekty postátnění či
zřízení nových škol. Postup ministerstva nebyl zaměřen vysloveně proti českým školám, ale přesto byl na české straně pociťován jako diskriminace.115
110 Moravská orlice 16 (25), 1. června 1887, č. 123, s. 1.
111 Národní listy J. Grégra uveřejnily počátkem května 1887 údajný výrok F. L. Riegra:
„Když se nám nepodařilo pasivním odporem vydobýt si svých práv jedním rázem, musíme je nyní
sbírat po drobtech, i kdybychom ty drobty sbírat měli i pod stolem.“ Bezprostředním důsledkem
tzv. drobečkové aféry byl rozpad jednotného Českého klubu v říšské radě, když z něj byli 19.
května 1887 vyloučeni čtyři mladočeši. Ti pak společně s dalšími třemi mladočechy vytvořili
v lednu 1888 vlastní klub nezávislých poslanců českých a dovršili tak stranickou roztržku ze
sedmdesátých let.
112 P e r n e s , J.: Vznik, s 70.
113 Moravská orlice 16 (25), 30. května 1887, č. 123, s. 1.
114 P e r n e s , J.: Vznik, s. 71.
115 U r b a n , Otto: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982, s. 385; V e l e k ,
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Tato opatření vyvolala odpor jak u vůdců národního hnutí, tak u širokých
lidových mas. Jedním z nejvýraznějších projevů protestního hnutí byly
tábory lidu, na kterých byly přijímány rezoluce proti ministerským nařízením omezujícím vývoj školství. Na tábor lidu uspořádaný 5. září 1887
ve Vranovcích přijeli z Brna zvlášť vypraveným vlakem zástupci Sokola,
Českého politického spolku a všech ostatních vlasteneckých spolků. Další
spolky a významné osobnosti přistoupily v Rajhradu. Během odpoledne
se shromáždil na louce u Vranovic úctyhodný počet 6 000 lidí z blízkého
i vzdáleného okolí. V úvodu promluvil předseda brněnského politického
spolku J. Sovadina a představil shromáždění předsedu tábora pana V.
Procházku, jenž uvítal tábor a představil c. k. okresního hejtmana Kallera.
Kromě jiných řečníků pak promluvil i člen brněnského politického spolku J.
Barvič. Hlavní projev měl zemský a říšský poslanec pan Weber. Ten ve své
řeči promluvil za české národovce: „My se ohražujeme (...) proti tak zvanému
regulativu jeho Excelence pana ministra osvěty a vyučování a žádáme co nejdůrazněji, aby toto nás ponižující od prvního písmena až do posledního puntíku
k duševní záhubě i tělesně směřující nařízení co nejspíše odvoláno bylo.“ Svoji
řeč ukončil nabádáním ke svornosti: „my také se musíme zregulovati a pak
nás nezreguluje nikdo, ani ministr Gautsch.“  116 Projevy řečníků několikrát
přerušil hejtman Kaller a hrozil rozpuštěním tábora, bude-li zmiňováno
jméno ministra školství. Jakmile poslanec Weber pronesl výše citovaná
slova, povstal hejtman a rozpustil schůzi. Nedovolil ani přečíst připravenou
rezoluci a dr. Sovadina vybízel shromáždění, aby se v klidu rozešlo.117
Spolek v první polovině 90. let, vznik Lidové strany
Formování opoziční liberální politické strany na Moravě bylo až do 80.
let 19. století podvázáno především slabými hospodářskými a mocenskými
pozicemi vznikajících českých podnikatelských vrstev. V politické sféře se
tato skutečnost promítala do přetrvávání vnější jednoty české politiky na
Moravě a do výraznějšího vlivu konzervativních politických sil, zatímco
politické skupiny hájící liberálnější politický kurs zůstávaly slabé. Skupina
opoziční inteligence nedovedla ani v 80. letech najít cestu ke sblížení
s opozičním hnutím v ostatních vrstvách národa. Cíle liberálního opozičního

Luboš: Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ Gautschových ordonancí z roku 1887. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství
a vědě v habsburské monarchii 1867–1918. Position of National Languages in Education,
Educational System and Science of the Habsburg Monarchy 1867–1918. Edd. Harald Binder
– Barbora Křivohlavá – Luboš Velek. Praha 2003, s. 589–628.
116 Tamtéž.
117 Tamtéž.
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hnutí se omezovaly na boj proti klerikálnímu křídlu české politiky a zápas
o prosazení aktivnější politické taktiky Národní strany.118
Politická atmosféra na Moravě na počátku 90. let 19. století se výrazně lišila od předchozích desetiletí. Do politického života vstoupila nová
generace profesionálních politiků, reprezentujících především liberální část
českého měšťanstva a hledajících své stoupence mezi středními a drobnými
vrstvami městského a venkovského obyvatelstva, zejména mezi inteligencí.
Na Moravě tak skončilo dlouhé období, kdy česká národní politika byla
představována pouze jedinou politickou stranou – stranou národní.119
V roce 1889 začal A. Stránský vydávat vlastní opoziční Moravské listy,
které se poté staly hlavním mluvčím svobodomyslného opozičního hnutí
na Moravě. Úvodní Stránského článek v prvním čísle Moravských listů,
nadepsaný „Co chceme“, byl v podstatě formulací programu Lidové strany.120 Kolem nového listu se soustředily radikálněji a nacionálněji laděné
skupiny české inteligence a maloburžoazie, které byly zklamány neúspěchy
dosavadní české politiky. Tato Stránského skupina hledala cestu k dalším
opozičním skupinám, zejména kolem kroměřížského listu Velehrad a olomouckého Selského spolku. Představitelé těchto opozičních proudů ani
po ujednání společného postupu 7. dubna 1890 v Kroměříži nepřistoupili
k odtržení od Národní strany, ale naopak byli ochotni v ní i při nastávajících zemských volbách působit. Staročeši odmítli požadavek opozice na
vyjasnění poměru strany ke klerikálnímu křídlu. To vyprovokovalo opozici
k samostatnému vystoupení v zemských volbách, stranu však neopustili.121
Naopak v listopadu 1890 se A. Stránský, E. Čermák a F. Dostál stali členy
volebního výboru Národní strany. Opozice přešla do ofenzívy až počátkem
roku 1891, kdy podmínila loajálnost opozice při říšských volbách akceptováním kandidatur A. Stránského a J. Vychodila. Odmítnutí podmínek pak
vedlo k tomu, že 15. února 1891 sjezd opozičních sil v Olomouci rozhodl
o konstituování Lidové strany na Moravě.122 Tyto významné změny na
moravské politické scéně se samozřejmě dotýkaly i Českého politického
spolku v Brně. Ačkoliv ve druhé polovině 80. let A. Stránský nebyl volen
do výboru spolku, stále zůstával jeho členem. V březnu 1890 byl na valné
hromadě zvolen nový výbor ve složení: J. Sovadina – předseda, A. Popelka
– místopředseda a pokladník, E. Dluhoš – jednatel, J. Barvič, K. Kettner, J.
118 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 22.
119 B r o d e s s e r , Slavomír: České opoziční hnutí na Moravě na počátku 90. let 19.
století a vznik Lidové strany svobodomyslné. Vlastivědný věstník moravský (= VVM) 23, 1971,
s. 50.
120 Tamtéž, s. 53–54.
121 Ve městech, kde hrozilo vítězství Němců, hlasovali příznivci svobodomyslného směru
pro kandidáty Národní strany. Tam, kde nehrozilo německé nebezpečí, podporovali nezávislé
kandidáty svobodomyslného smýšlení. Protistaročeská opozice získala v těchto volbách 3
mandáty.
122 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 25–26.
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Kummer, J. Volejník. Ve výboru tedy byli zastoupeni jak staročeši (např.
Josef Kummer – redaktor Moravské orlice), tak příznivci svobodomyslného
směru v Národní straně (např. A. Popelka). Moravské listy neměly v orientaci spolku jasno: „Jakého politického vyznání spolek vlastně je, dle sestaveného
výboru těžko se dá vysvětlit. Politický spolek bez vyslovené tendence politické
nesnadno se dá myslet.“123
Brzy však bylo zřejmé, že spolek se přiklání ke svobodomyslnému
hnutí. Když bylo v dubnu 1891 zahájeno zasedání říšské rady, nevstoupila moravská poslanecká delegace do společného klubu s mladočeskými
poslanci z království, ale založila vlastní Klub českých poslanců z Moravy.
Jeho předsedou se stal A. Mezník. Tento krok vzbudil nespokojenost
v celé zemi, odmítli jej i ti, kdo se dosud nepřátelsky stavěli k činnosti
Lidové strany.124
Po delší nečinnosti konal 20. dubna politický spolek dýchánek. Dr.
Sedláček ze Slavkova zde podal obraz současné politické situace. Výsledkem
schůze byla rezoluce, jež byla zaslána A. Mezníkovi. Rezoluce vyjadřovala
přesvědčení spolku, že je na škodu českého národa, že na říšské radě ve
Vídni není zastoupen jediným společným klubem poslanců. Rezoluce byla
namířena proti poslancům Národní strany ve Vídni. Ještě před měsícem
po volbě výboru spolku nebylo Moravským listům jasné, ke které politické
tendenci se brněnský politický spolek kloní. Nyní bylo zřejmé, že je to
tendence mladočeská. Redakce Moravských listů považuje totiž přijatou
rezoluci „ku složení a povaze spolku naprosto přiměřenou“.125
Výkonný výbor Lidové strany na utvoření zvláštního klubu moravských poslanců reagoval ve schůzi konané 3. května v Přerově. Přijal rezoluci, která tříštění českých poslanců na říšské radě odsuzovala a Lidovou
stranu přihlásila k mladočeskému státoprávnímu ohrazení a programovému
prohlášení. Výkonný výbor na této schůzi také ze svého středu zvolil zvláštní
organizační výbor, který měl dbát na zakládání nových politických spolků.126
Kromě toho se Lidová strana snažila pro sebe získat stávající politické spolky, jež byly dosud v rukou staročechů. Současně se strana snažila o získání
některých zemských poslanců, kteří byli roku 1890 zvoleni do sněmu jako
kandidáti moravské Národní strany, avšak s její další politikou nesouhlasili
a rozcházeli se s ní. Byli to poslanci Lízal, Vysloužil a značně populární J.
Tuček, kteří nakonec vstoupili do Lidové strany. Současně byli podepsáni
mezi svolavateli sjezdu důvěrníků Lidové strany na Moravě.127 Sjezd se
konal 6. června 1892 v Brně a došlo zde ke sblížení mezi jednotlivými
123 Moravské listy 3, 28. března 1891, č. 37, s. 3.
124 P e r n e s , J.: Vznik, s. 147–148.
125 Tamtéž.
126 Do roku 1895 získala nebo založila Lidová strana na Moravě 25 spolků. P e r n e s ,
J.: Vznik, s. 148.
127 T a m t é ž , s. 156.
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skupinami Lidové strany a byl zvolen výkonný výbor. Jednotnější postup
přinesl lidovcům první organizační i politické úspěchy.128 5. července 1892
získali lidovci definitivně pod svoji kontrolu Český politický spolek v Brně.
Nově zvolený výbor byl již čistě lidovecký. J. Tuček se stal předsedou spolku, A. Stránský jednatelem a A. Popelka pokladníkem. Dále byli ve výboru
Jan Sovadina, E. Dluhoš, J. S. Wurm a J. Volejník. Náhradníky výboru se
stali J. Švec, P. Fiša, J. Potácel, A. Polák a E. Čermák.129
Organizace Lidové strany spočívala na síti okresních politických
spolků, jež sdružovaly stoupence lidového programu. Úkolem stoupenců
strany bylo jednak zmocňovat se v již existujících spolcích vedení a jednak
zakládat spolky nové. Zakládání nových spolků bylo řízeno později výkonným výborem strany, který k tomuto účelu vyčlenil zvláštní organizační
komisi.130 Kromě těchto místních organizací potřebovala Lidová strana
organizaci ústřední. Tou se měl stát Klub lidové strany. Dne 30. června
1892 zaslal výbor brněnského politického spolku policejnímu ředitelství ke
schválení stanovy Klubu lidové strany, který hodlali v Brně založit. Klub
lidové strany měl šířit a sílit vědomí národních práv a politických svobod
mezi českým lidem na Moravě. Dr. Tuček charakterizoval Klub lidové strany
jako orgán, který měl stranu především reprezentovat, získávat jí finanční
příspěvky a organizovat jejím jménem veřejné manifestace. V říjnu 1892
byly stanovy schváleny a založení klubu nestálo nic v cestě.131 Přesto uběhla ještě dost dlouhá doba, než došlo k první schůzi Klubu lidové strany.
Až 8. března 1893 podal J. Tuček jménem Českého politického spolku
v Brně žádost o povolení uspořádat ve velké dvoraně Besedního domu 12.
března 1893 veřejnou schůzi.132 Současně oznámil J. Tuček policejnímu
ředitelství svolání ustavující valné hromady Klubu lidové strany. Schůze
se měla konat v malé dvoraně Besedního domu rovněž 12. března po
skončení veřejné schůze asi ve 2 hodiny odpoledne. Na programu byla
volba výboru a volné návrhy.133
Podle Moravských listů taková schůze na Moravě ještě nebyla. Schůze
se zúčastnilo asi 2 000 lidí z Brna i z celé Moravy, zástupci obcí i spolků
a také četní poslanci z Čech i z Moravy i dvou poslanců chorvatských, aby
vyslechli projevy E. Grégra, T. G. Masaryka, J. Tučka a A. Stránského.134
128 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 27.
129 MZA Brno, B 26, kart. 2451, sg. 66, pag. 22–23. Po několika spolcích zakládaných
většinou pro jednotlivá města (např. Přerov) nebo oblasti (spolek pro severní Moravu) byl
v Moravských listech po volbě výboru označen brněnský spolek jako „Politický spolek pro Moravu“. Působnost spolku zůstávala ovšem nadále omezena na Brno a okolí, pravděpodobně však
byl tento spolek považován mezi moravskými za nejdůležitější. Moravské listy 4, 9. července
1892, č. 55, s. 2.
130 P e r n e s , J.: Vznik, s. 274.
131 T a m t é ž , s. 282–283.
132 T a m t é ž , s. 283.
133 MZA Brno, B 26, kart. 2451, sg. 66, pag. 34.
134 Z českých říšských poslanců byli přítomni: E. Grégr, T. G. Masaryk, K. Krumbholz,
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Schůzi předsedající dr. Tuček představil v úvodu přítomné poslance
a předal slovo prvnímu řečníku E. Grégrovi.135 Ten ve své řeči připomněl
vzájemnost národa českého na Moravě s českým lidem v království vzpomínaje také myšlenky slovanské vzájemnosti. Vyzval Moravany, aby svorně
s českým národem v Čechách bojovali za české státní právo a právo národní.
Po Grégrovi vystoupil na tribunu rodilý Moravan T. G. Masaryk. Promluvil
o úkolech Lidové strany: „Já bych mohl jedním slovem shrnouti to, co řekl pan
kolega Grégr, dovodiv, že otázka česká, která posledními volbami byla vnesena
do Vídně a do všech krajů, způsobila hlasnější, mocnější život, že otázka česká
jest vlastně otázkou moravskou a boj, který vedeme ve Vídni a v Čechách, jest
bojem o Moravu.“  136 Dále promluvil Masaryk o germanizaci českého školství
na Moravě a o poněmčelých městech. Za jeden z hlavních úkolů Lidové
strany označil nutnost poutat k sobě všechny třídy, tedy i třídu dělnickou.
Konkrétním politickým výrazem této snahy byly návrhy na zavedení všeobecného volebního práva, podané českými poslanci na říšské radě.137 „V tom,
že lidová strana na Moravě bude pracovati za uskutečnění všeobecného práva
hlasovacího, jest určitý program pro tužby lidu českého na Moravě!“  138
Po Masarykovi vystoupil na řečništi A. Stránský, populární řečník
a vůdčí osobnost Lidové strany. Ve svém proslovu hned v úvodu promluvil
o nebezpečí rozkolu národa, jež může být způsobeno moravskými poslanci
na říšské radě. Ti utvořili vlastní poslanecký klub a nepřipojili se ke klubu
mladočeskému. Lidová strana podle něj musí bojovat na třech frontách:
proti centralistické vládě, proti staročeské straně a proti klerikálům a jejich
katolicko-politickým jednotám. Nakonec Stránský přečetl rezoluci, na níž
se usnesl výkonný výbor strany. Je v ní vysloven odpor proti centralizační
a germanizační politice vlády a dále je odsouzeno jednání klubu Moravanů
na říšské radě, který odmítl vstoupit do společného klubu s mladočechy.
Jejich jednání označuje za zradu na základních podmínkách české politiky, totiž na myšlence českého státního práva. Staročeští poslanci jsou
označováni za pouhé uchvatitele mandátů. Postup klubu neodvislých
poslanců a jejich opozice vůči vládě je naopak plně schvalována. Čtení
rezoluce bylo provázeno všeobecným jásotem a J. Tuček ji prohlásil za
K. Kramář, dr. Brzorád, dr. Šíl, Seichert a E. Špindler. Kromě nich také chorvatští říšští
poslanci Bianchini, Dapar a Laginja a poslanci moravského sněmu Heimrich, Lízal, Vysloužil
a Pospíšil.
135 „Po celou tříhodinnou dobu, co schůze trvala, poskytovala dvorana imponující dojem. Celé to
množství, vyplňující místnosti její do posledního kouta, lpí jako skála tichá na rtech řečníků a jen salvy
tu souhlasu, tu rozhořčení, vydávané skoro jedním dechem, svědčí o hlubokém životu tohoto velikého
ticha. V to květinový déšť dám, jenž jako květinová sprška snáší se s galerie po každé ukončené řeči
na tribunu.“ Moravské listy 5, 13. března 1893, č. 22, s. 1–3.
136 Moravské listy 5, 13. března 1893, č. 22, s. 1–3.
137 Zde měl na mysli poslance Národní strany svobodomyslné, za jejíž odnož byla Lidová
strana na Moravě považována.
138 Moravské listy 5, 13. března 1893, č. 22, s. 1–3.
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jednomyslně přijatou.139 Po veřejné schůzi se konala ustavující schůze
Klubu lidové strany. Jediným bodem programu byly volby výboru, jehož
předsedou byl zvolen dr. J. Tuček a místopředsedou A. Stránský. Dále byli
do výboru zvoleni: J. Zedník, J. N. Heimrich, J. Švec, J. Prášil, E. Orátor,
F. Rosenbaum, J. Koutecký a F. Tomek. Náhradníky výboru se stali J. Čapek,
P. Fiša, A. Popelka a J. Volejník. Protože většina členů výboru zastávala
již dříve funkce ve výboru Českého politického spolku, došlo v září 1893
k reorganizaci vedení spolku. 25. září se konala valná hromada, na níž se
ti členové jeho výboru, kteří se zároveň stali členy výboru Klubu lidové
strany, svých funkcí vzdali a na jejich místa nastoupili členové noví.140
Novým předsedou politického spolku se tak místo J. Tučka stal J. Švec,
který naopak rezignoval na členství ve výboru Klubu lidové strany, jednatelem redaktor E. Čermák, pokladníkem P. Laube. Dalšími členy výboru
byli F. Krammann, E. Dluhoš, V. Randula, F. Krčmář, náhradníky A. Helar,
A. Mrňa, F. Berka a J. Budínský. Kromě předsedy Švece a místopředsedy
Čermáka a J. Dluhoše byli všichni zvolení členové výboru a náhradníci
novými členy spolku!141
Ovládnutí politického spolku mladočechy a všeobecný vzestup
Lidové strany přivedl do spolku řadu nových členů. Například v listopadu
1893 zasílá předseda spolku J. Švec policejnímu ředitelství seznam nově
přijatých členů. Počet 64 nově přijatých členů vypovídá zcela zřetelně
o vzrůstu prestiže a popularity politického spolku, potažmo Lidové strany.
Nejvíce nových členů bylo z Brna a také ze Židenic (13) a z Rosic (10).142
Vysoký počet nových členů z Rosic a Židenic je vysvětlitelný tím, že zde
spolek v uplynulém roce konal veřejné schůze. Na 8. ledna 1893 spolek
svolal veřejnou schůzi do Rosic. Lidová strana využila toho, že staročeští
říšští i zemští poslanci za okres (Mathon, Koudela, Helcelet) nenavštívili
toto rozvíjející se město za posledních 13 let. Lidová strana tak zahájila
v Brněnském kraji veřejnou kampaň a Rosice se měly stát pevným bodem
pro nástup strany k politické ofenzívě. O vlivu Lidové strany v Rosicích
vypovídá i účast nově zvoleného obecního zastupitelstva v čele se starostou
Světlíkem na této schůzi. V rezoluci přijaté v závěru schůze se shromáždění
přihlásilo k českému státnímu právu, k podpoře české opozice a k rozšíření
politických svobod.143
Po památné schůzi 12. března 1893 nastalo v Českém politickém
spolku nové období horečné činnosti. Během dvou měsíců (od 20. srpna
do 30. října) byly uspořádány čtyři veřejné schůze a dvě schůze výboru.
Od ustavení Lidové strany bylo součástí schůze také seznámení posluchačů
139
140
141
142
143

Tamtéž.
P e r n e s , J.: Vznik, s. 183–184.
MZA Brno, B 26, kart. 2451, sg. 66, pag. 29–30.
Tamtéž.
Moravské listy 5, 12. ledna 1893, č. 4, s. 2.
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s programem Lidové strany, obvykle spojené s kritikou strany národní.
Například ve schůzi 9. října 1893 na Starém Brně předseda spolku Švec
v úvodu promluvil o ose programu Lidové strany – českém státním právu
a všeobecném hlasovacím právu. Na prvního řečníka navázal redaktor
Čermák, který znovu připomněl základní program strany a postavil její
činnost do protikladu s dosavadní představitelkou české národní politiky
na Moravě – stranou národní. Ta zapomněla na lidové základy národa
a nestarala se o přání lidu. Opuštěnou zásadu demokracie pak pozvedla Lidová strana.144 Podzimní série veřejných schůzí, ve kterých spolek
informoval veřejnost o politické situaci a především o programu rychle
se konstituující Lidové strany, byla vrcholem činnosti spolku na počátku
třetího desetiletí jeho trvání.
Spolek na přelomu 19. a 20. století střediskem živnostenského
hnutí, zánik spolku
Rok 1893 je v dějinách spolku zlomový především vznikem Klubu
lidové strany. Tento spolek byl přímo orgánem a vrcholnou organizací
strany a sám začal organizovat své schůze. Český politický spolek v Brně
nadále fungoval souběžně vedle Klubu lidové strany, v jeho výboru zasedali členové či sympatizanti Lidové strany. Byla to však většinou až druhá
garnitura osobností, čelní představitelé svobodomyslného hnutí na Moravě
se soustředili ve vedení Klubu lidové strany. Politický spolek měl nadále
funkci především osvětovou; Klub lidové strany se stal oficiální celozemskou organizací Lidové strany.145
V letech 1893–1896 Lidová strana několikrát přistoupila na přímá
jednání s moravskými staročechy, která měla nastolit politický smír obou
rivalů. Lidová strana si uvědomovala, jaké nelibosti mezi jejími přívrženci
požívá smiřovací jednání s moravskými staročechy, a nechtěla se tímto
jednáním o jejich hlasy připravit. Proto na schůzi, kterou konal 12. května
1895 ve Šlapanicích Český politický spolek, vystoupil A. Stránský s rozhodným odmítnutím všech pověstí o smiřování. Ve stejném duchu mluvil i 19.
května na schůzi v Lulči. Jeho řeč rozptýlila obavy přítomných a ti přijali
rezoluci, v níž žádali výkonný výbor Lidové strany, aby v nastávajících
doplňovacích volbách se kandidátem stal A. Stránský.146
144 Moravské listy 5, 7. října 1893, č. 84, s. 3.
145 Podle stanov bylo účelem Klubu „šířiti a síliti vědomí národních práv a politických svobod
mezi českým lidem na Moravě“. Klub mohl také navrhovat a podporovat kandidáty pro různé
volby, vydávat a rozšiřovat tiskoviny a pořádat na celém území Moravy veřejné i uzavřené
schůze. Předáci lidové strany jej označovali za střechu, „jež chrániti má organizační budovu
lidové stany před větry nepřízně a nepohodou vše rozhlodávající doby“. P e r n e s , J.: Vznik,
s. 282.
146 Tamtéž, s. 223.
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Na 12. září 1895 se chystal politický spolek uspořádat v Besedním
domě veřejnou schůzi lidu u příležitosti výročí panovníkova reskriptu
z roku 1871. Policejní ředitelství však tuto schůzi zakázalo. Na programu
bylo pojednání o českém státním právu a podle policejních orgánů se „české státní právo vztahuje pouze na korunní zem Čechy, ku které dle stávajícího
státního práva Morava nepřináleží, a přesahá tedy rozhovor o státním právu
tom českým politickým spolkem zamýšlený obor činnosti, který spolku stanovami
vyznačený jest“.147
Proti tomuto zákazu podal spolek 14. září 1895 stížnost k moravskému
zemskému místodržitelství s tím, že spolek může diskutovat o jakékoliv
otázce. Místodržitelství však tuto stížnost zamítlo a zákaz schůze zachovalo
v platnosti.148 Tímto zákazem se však spolek nenechal odradit od pořádání
dalších veřejných schůzí. V červenci a srpnu účastníci schůzí v Ivanovicích,
ve Křtinách a v Letovicích vyslechli přednášky o aktuálních politických
otázkách. Již obligátně se řečníci vyslovovali pro všeobecné, přímé a rovné
hlasovací právo a nabádali poslance Lidové strany, aby vytrvali v opozici
vůči vládě. Aktuálně pak odsuzovali ustavení nové Katolické národní strany
a požadovali, aby na říšskou radu byl v V. kurii volen kandidát sociálnědemokratické strany. Tato rezoluce byla jednohlasně přijata schůzemi v Ivanovicích 26. července i o dva týdny později ve Křtinách. V Letovicích však
16. srpna pro rezoluci hlasovala jen pětina z přítomných (asi 200 osob).149
Klerikální proud se stával nebezpečným rivalem Lidové strany v jejím úsilí
o hegemonii v širších vrstvách obyvatelstva. Katolicko-národní strana, která
byla oficiálně založena roku 1896, disponovala širokou organizační základnou v katolicko-politických jednotách a orientací na venkovské obyvatelstvo
se silně dotýkala zájmů Lidové strany na venkově.150 Český politický spolek v této době tvořil radikální křídlo Lidové strany, které se (stejně jako
hnutí Mladá Morava)151 vyslovovalo pro dělnické kandidatury ve volbách
do říšské rady v V. volební kurii. Postoje těchto frakcí Lidové strany však
narážely na odpor u rolnického a „slovanského“ křídla strany.152
147 MZA Brno, B 13 Policejní ředitelství, kart. 2451, sg. 66.
148 Tamtéž.
149 Lidové noviny, 21. srpna 1896, roč. 4, č. 191, s. 1.
150 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 40. Povrchnost antiklerikalismu Lidové strany se jasně ukázala
již po zemských volbách v roce 1896, kdy lidovci byli ochotni vytvořit s poslanci moravské
katolické strany národní společný klub zemských poslanců a uzavřít volební dohodu pro
říšské volby.
151 Hnutí Mladá Morava bylo volné opoziční seskupení, které se vyhranilo proti vedení
Lidové strany zejména v otázce dělnických kandidatur v páté kurii. Na druhém sjezdu Mladé
Moravy 27. prosince 1896 v Brně byly přijaty samostatné programové požadavky a Mladá
Morava se oficiálně prohlásila za samostatný směr. K nejagilnějším představitelům patřil
J. Čapek, od roku 1895 jednatel politického spolku. Představitel hnutí Mladá Morava Hynek
Bulín se stal roku 1901 členem politického spolku a současně byl zvolen do jeho výboru.
Srov. M a l í ř , Jiří: Vznik, vývoj a rozpad politického hnutí Mladá Morava (1896–1897).
VVM 29, 1977, s. 22–36.
152 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 48. Vedení Lidové strany se stavělo k této otázce opatrně až
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Důležitý vliv na vyhraňování vnitřní situace v Lidové straně měla
zejména skutečnost, že ve vedení i v Klubu lidové strany si upevnila
pozice skupina brněnských vůdců v popředí s A. Stránským, J. Tučkem
a V. Šíleným. Zejména Stránský byl hlavním činitelem při prosazování
volební spolupráce s Národní stranou a vedle Šíleného měl velkou zásluhu na formování politiky Lidové strany vůči sociální demokracii. Kolem
brněnského spolku byla soustředěna radikální frakce, která reagovala na
posílení konzervativních tendencí v politice brněnských vůdců opozičními postoji. Vytvoření společného poslaneckého klubu Lidové strany se
staročeskými a klerikálními poslanci na zemském sněmu 9. ledna 1898
a souhlas s vytvořením česko-německého vyrovnávacího výboru se staly
předmětem nejrozhodnějšího odporu radikálně a demokraticky laděných
sil a faktorem, který urychloval vnitřní názorovou a politickou polarizaci
i v samotné Lidové straně. Proti vyrovnávací akci na Moravě vystoupili
zejména moravští akademici v Praze a bývalí mladomoravci, soustředění
v Politickém spolku pro severní Moravu. Kritika smiřovaček se šířila jak
v rolnickém, tak v kroměřížském i prostějovském křídle strany, a dokonce
i mezi poslanci. Na schůzi politického spolku v Brně 12. března 1898
vystoupil poslanec F. Sláma s ostrou kritikou „chabé politiky Stránského“.
Rezoluce navržená J. Čapkem pak odsoudila „českoněmecké smiřovačky“
a postup českých poslanců, protože nechtěli rozvinout program českého
státního práva.153 Přechod brněnského politického spolku na radikální křídlo Lidové strany byl dán především jeho sociálním zázemím, které bylo
tvořeno hlavně drobnou maloburžoazií Brna a jeho předměstí.154
Sociální složení členské základny Lidové strany na Moravě nelze
v úplnosti zjistit, protože se nedochovaly příslušné seznamy.155 O členstvu
Českého politického spolku v Brně nám poskytují částečný obraz seznamy
členů dochované ve fondu brněnského policejního ředitelství. Spolek měl
povinnost každý rok předkládat seznam členů a také seznam nově zvoleného výboru. Bohužel se do současnosti dochovala jen část těchto materiálů.
Kompletní seznamy členů s uvedením jejich jména, povolání a bydliště
se zachovaly ve fondu policejního ředitelství pouze pro roky 1886, 1890
a 1902. Mnohem lépe jsou dochovány seznamy nově zvolených členů
výboru a jejich náhradníků. V letech 1892–1909 se zachovalo devět seznamů výboru, v nichž jsou uvedena i povolání členů a náhradníků výboru.
S jejich pomocí můžeme získat představu o socioprofesním složení výboru
politického spolku. Malou sondu v tomto směru učinil již J. Pernes, který
uvádí sociální složení výboru Českého politického spolku v Brně k 30.
do schůze výkonného výboru 28. prosince 1896, na níž bylo odmítnuto přenechání mandátů
páté volební kurie sociální demokracii.
153 T a m t é ž , s. 73.
154 T a m t é ž , s. 60.
155 P e r n e s , J.: Vznik, s. 244.
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dubnu 1895. Z celkového počtu 12 členů byli: živnostníci – 3 (krejčí – 2,
obchodník – 1), advokáti – 2, kandidáti advokacie – 2, redaktoři – 2.156
Autor se na základě tohoto materiálu pokusil o zobecnění a Lidovou stranu v rozmezí let 1892–1895 charakterizuje jako stranu drobné a střední
buržoazie, živnostníků, řemeslníků a zámožných rolníků. Velký podíl na
tvorbě její členské základny měla samostatně podnikající a poměrně rychle
bohatnoucí česká inteligence, zejména právníci a lékaři.157
Tuto charakteristiku lze použít i na příkladě Českého politického
spolku v Brně. Zejména v prvním dvacetiletí existence spolku (1872–1892)
a vlastně až do samého konce 19. století lze říci, že výbor spolku byl ovládán
advokáty (předseda a jednatel se rekrutovali pravidelně z advokátského
stavu) a také v řadovém členstvu tvořili právníci nezanedbatelný podíl.
Socioprofesní skladba spolku se však postupem doby měnila. Za zlomové
období lze označit polovinu 90. let, zejména rok 1893, kdy byl založen
Klub lidové strany a došlo k podstatné obměně členů i výboru. O snižování
procentuálního podílu advokátů v politickém spolku lze hovořit zejména
na základě dochovaných seznamů členů spolku z let 1886, 1890 a 1902.
Současně se zvyšoval podíl živnostníků, kteří od počátku 20. století tvořili
ve spolku většinu.158 Podíl příslušníků ostatních profesí mezi členy spolku
(např. úředník, továrník, profesor) ve sledovaném období stagnoval a tvořil
okolo třiceti procent.
Tabulka 1. Poměr advokátů a živnostníků ve spolku
Rok
Advokáti
Živnostníci
Ostatní
1886
20,3 %
48,3 %
31,3 %
1890
23 %
40,5 %
36,5 %
1902
10 %
61 %
29 %
Výrazné posílení podílu živnostníků ve spolku se odrazilo také v jeho
výboru, v němž až do konce století měli hlavní úlohu advokáti. Ze seznamů
členů výboru a náhradníků je tento trend jasně zřetelný.
Tabulka 2. Poměr advokátů a živnostníků ve výboru spolku
Rok
Advokáti
Živnostníci
Ostatní
1892
58,3 %
16,7 %
25 %
1895
33,3 %
25 %
41,7 %
1901
33,3 %
16,7 %
50 %
156 T a m t é ž , s. 245.
157 T a m t é ž , s. 248.
158 Mezi živnostníky pak dominovali především krejčí. V roce 1902 jich bylo 14 z celkového
počtu 31 živnostníků, tedy téměř 50 %. Také předseda spolku A. Holubička byl povoláním
dámský krejčí.
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0%
0%
0%
0%
0%
0%

41,7 %
75 %
83,3 %
83,3 %
100 %
66,7%

58,3 %
25 %
16,7 %
16,7 %
0%
23,3 %

Ojediněle se v řadách spolku vyskytli i příslušníci chudších tříd,
například dělníci nebo rolníci. Rolníci však vzhledem k velkoměstskému
zázemí spolku jen zcela výjimečně. Zejména v 70. letech, kdy brněnský
spolek byl jedním z pouhých šesti politických spolků na Moravě, tvořili
venkovští členové významnou část členstva. Jejich podíl ve spolku kolísal
a naposledy houfně přistupovali noví členové z venkova v roce 1893 v souvislosti s celkovým zvýšením zájmu o politické dění a rozmachem Lidové
strany. Rychle vznikající spolky Lidové strany však odsávaly venkovské
členy z brněnského spolku do jejich domovských okresů.159 Tak se stalo, že
klesal jak celkový počet členů, tak i podíl venkovanů v brněnském politickém spolku. Po svém založení čítal spolek 253 členů a z nich přibližně čtyři
pětiny bylo venkovských. V 70. a zejména v 80. letech počet členů kolísal
a víceméně rovnoměrně klesal (1877 – 191 členů, 1886 – 64 členů). Od
90. let pak nastal odliv především venkovských členů (1890 – 74 členů,
z toho 66 z Brna, 1902 – 51 členů, z toho 41 brněnských).160
Povinností spolku bylo předkládat každoročně policejnímu ředitelství
výkaz členů. Ne vždy však mohl být tento požadavek splněn. 12. dubna 1895
byl předseda spolku J. Švec vyzván policejním ředitelstvím, aby předložil
seznam členů.161 Na tuto výzvu reagoval předseda spolku 3. května takto:
„Seznam členů spolku, jakož i příslušné spolkové výkazy přechovával posavádní
jednatel spolku, pan Emil Čermák (...) asi 15. dubna t. r. z Brna se vzdálil,
aniž by mně, nebo výboru vůbec seznam členů a výkazy spolku byl odevzdal
a aniž by byl sdělil, kde se tyto nalézají. Veškeré pátrání po p. redaktoru Em.
Čermákovi, jakož i po seznamu členů a výkazech spolkových zůstalo marným,
tak že je sluší považovati za úplně ztracené a to tím více, an vůbec známo není,
kam posavádní jednatel se odebral anebo zda na živu se nalézá.“162 Aby bylo
vyhověno nařízení úřadů, svolal výbor mimořádnou valnou hromadu, na
které byl zvolen nový výbor spolku. Ztracené výkazy a seznam ovšem
159 MZA Brno, B 13, kart. 2451, sg. 66.
160 Tamtéž. K mimobrněnským členům jsou počítáni i občané z příměstských obcí, např.
ze Židenic či Husovic. Ze vzdálenějších míst, jako např. z Olomouce či Přerova, zůstávali ve
spolku pouze jednotlivci.
161 P e r n e s , J.: Vznik, s. 244.
162 MZA Brno, B 13, kart. 2451, sg. 66, pag. 57–58. Šéfredaktor Lidových novin Emil Čermák
náhle za záhadných okolností mizí. Přesněji řečeno předstírá smrt a odchází do Bulharska,
kde začíná jako korespondent zahraničních novin a agentur. Bývá označován za zakladatele
bulharské žurnalistiky. Ve dvacátých letech 20. století pak stál v čele agentury ČTK.
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nalezeny nebyly a postupem doby se ztrácely i další písemnosti. Do dnešní
doby se tak zachovala pouze malá část písemností spolku.
Neschopnost Lidové strany hájit zájmy rolnictva znamenala, že
koncem 90. let 19. století se podstatně snížil její vliv na venkovské obyvatelstvo, které dříve tvořilo značnou část její voličské základny, a že se
Lidová strana stávala stranou především městských vrstev obyvatelstva.
Lidová strana bojovala o přízeň městské maloburžoazie dlouho s úspěchem. Napomáhala jí k tomu jak neujasněnost živnostenského hnutí, tak
vlastní aktivita v živnostenské oblasti.163 Zápas o vůdčí roli mezi moravskými živnostenskými seskupeními vedly mezi sebou od 90. let 19. století
Ústřední spolek živnostníků moravských jako centrum korporací založených
podle spolkového zákona a Zemská jednota živnostenských společenstev
jako vrcholná organizace společenstev. K usmíření obou stran došlo na
sjezdu v Kroměříži v roce 1903.164 Vzájemné kompromisní ujednání bylo
korunováno vytvořením společného pracovního sboru jako vrcholného
orgánu českého živnostenského hnutí. Toto opatření vytvořilo základ
k jednotnějšímu programovému a organizačnímu vývoji živnostenského
hnutí i k jeho postupné politizaci.165
Když byly odstraněny spory mezi Zemskou jednotou a Ústředním
spolkem, vytvářely se předpoklady pro jednotnější postup živnostenského
hnutí. Jeho základnou se měl stát Český politický spolek v Brně, který se
z původní bašty Lidové strany stal počátkem 20. století střediskem živnostenského hnutí. Po valné hromadě 11. srpna 1902 se spolek dostal zcela
pod vedení živnostníků v čele s A. Holubičkou, F. Stůnou, A. Klíčníkem,
J. Faustem, J. Kalábem, E. Juříčkem ad.166
Český politický spolek pod vedením živnostníků pořádal nadále
veřejné schůze, na kterých seznamoval veřejnost s požadavky živnostnického stavu. Na schůzi konané 11. září 1904 v brněnském Besedním domě
vystoupil říšský poslanec Kratochvíl z Prahy, „horlivý pracovník živnostenský“.
O schůzi přinesly Lidové noviny obsáhlý referát. Poslanec Kratochvíl označil
za příčinu neutěšeného hospodářského a sociálního stavu politiku rakouské
vlády, která podporuje pouze německý velkoprůmysl proti malovýrobcům.
Nabádal také k práci v živnostenských organizacích, zejména ve společen163 M a l í ř , J.: Vývoj, s. 115–116.
164 M a r e k , Pavel: Politické strany českého živnostnictva. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel
a kol: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v Československu 1861–2004. I. Díl.
Období 1861–1918, s. 443–465; Brno 2005, s. 458.
165 M a l í ř , Jiří: Politizace českého živnostenského hnutí na Moravě do roku 1909. ČMM
101, 1982, s. 283–309, zde s. 293.
166 Všichni jmenovaní zastávali vysoké funkce v Ústředním spolku živnostníků moravských
(ÚSŽM) či Zemské jednotě živnostenských společenstev (ZJŽS). Např. J. Faust – předseda
ÚSŽM; A. Holubička zastával do roku 1903 funkci místopředsedy jak v ÚSŽM, tak v ZJŽS.
Spory mezi místopředsedou A. Holubičkou a předsedou V. Povondrou , hrozící až rozpadem
ZJŽS na brněnskou a olomouckou sekci, byly vyřešeny až odchodem A. Holubičky z výboru
ZJŽS.
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stvech, která sblíží živnostníky k hájení jejich zájmů. Po hlavním řečníkovi
se nečekaně chopil slova sociální demokrat Vaněk, vyzývající živnostníky,
aby podpořili dělnictvo v boji za rovné, tajné a přímé hlasovací právo. Jeho
vystoupení týkající se stavovství a politických stran však vyvolalo bouřlivou
debatu, ve které proti řečníkovi vystoupilo především konzervativní křídlo
spolku.167 23. července 1905 byla brněnským politickým spolkem zorganizována schůze důvěrníků živnostnictva. Nepříliš zdařilá schůze se vyslovila
proti zřizování samostatné strany a počítala s ním jen v případě ignorování
živnostenských požadavků stávajícími politickými stranami. Projev důvěrníků však zároveň doporučil, aby se Český politický spolek v Brně postaral
o budování vlastního politického střediska živnostníků.168 Politický spolek
se tak postupně stával jednou z živnostenských organizací.
Od roku 1905 pak činnost spolku postupně ustávala. Do spolku byli
přijímáni stále noví členové, především živnostníci, celkově se však jejich
počet stále snižoval. V roce 1906 přistoupilo 22 nových členů, o rok později 15 a v roce 1908 již pouze 5. Mezi nimi i říšský poslanec F. Sláma.
Lidová strana si i nadále udržovala své pozice mezi živnostníky a v roce
založení Živnostenské strany, tedy roku 1909, byli do výboru Českého
politického spolku zvoleni říšský poslanec F. Sláma a zemský poslanec
a místopředseda Klubu lidové strany J. Budínský.169 Přestože do spolku
vstupovali stále noví členové, a to i čelní představitelé nejsilnější české strany
na Moravě, Český politický spolek v roce 1911 nečekaně zanikl. Poslední
schůze byla svolána na 30. ledna 1911 a na pořadu měly být přednášky
nazvané Ohrožená existence školství pokračovacího a Pořádání výstav
a jejich hospodářský význam. Oznámení o schůzi zaslal předseda spolku
Holubička policejnímu ředitelství, jež vzalo tuto skutečnost na vědomí.170
Další záznamy o činnosti spolku však fond policejního ředitelství ani prezídia moravského místodržitelství neobsahuje. Ani v tisku se neobjevila
žádná zpráva, která by cokoliv vypovídala o činnosti nebo jen o existenci
spolku od ledna roku 1911.
Český politický spolek se měl stát střediskem národního života na
Moravě. Jeho zakladatelé se snažili založením spolku především posílit
české národní snahy a vytvořit protiváhu katolicko-politickým jednotám.
167 Lidové noviny, 13. září 1904, roč. 12, č. 208, s. 1. V rezoluci pak shromáždění vyslovili
své „uspokojení nad hospodářským a politickým postupem našich poslanců na sněmech zemských
i na říšské radě. Současně se shromáždění zavázali, že budou usilovat o to, aby se Rakousko vrátilo
na cestu práva a spravedlnosti, aby tím mohl býti zjednán průchod zdravému hospodářskému, kulturnímu a humánnímu vývoji.“ Proti rezoluci vystoupil geometr Kallus, který odmítl vyslovit
uznání poslancům, neboť pro živnostnictvo nic neudělali. Zastal se také sociálního demokrata
Vaňka a pokáral předsednictvo, že jeho projev přerušovalo. Pokrokář Kallus však byl se svými
názory ve shromáždění téměř sám, proti rezoluci hlasovalo pouze devět účastníků schůze
z přibližně 200 přítomných.
168 M a l í ř , J.: Politizace, s. 299.
169 MZA Brno, B 26, kart. 2451, sg. 66, pag. 148.
170 Tamtéž, pag. 151.
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Přerušení pasivní rezistence v letech 1873 a 1874 však vzalo nespokojencům vítr z plachet, čehož využila staročeská opozice a převzala v roce
1874 vedení spolku. V 70. a 80. letech spolek uspořádal řadu veřejných
schůzí v Brně i širokém okolí. Českou společnost v Brně tížila především
školská otázka. Nedostatek českých škol v moravském hlavním městě byl
v porovnání s německými školami doslova hrozivý. Spolek se zasloužil
o vznik Matice školské a všemi silami se snažil o posílení českého školství
v Brně i jinde na Moravě. Hlavní význam brněnského spolku spočíval
v organizování a koordinování politických akcí a volební agitace. Od
poloviny 70. let až do konce století uspořádal spolek řadu schůzí ve více
než 20 městech a obcích po celé jižní Moravě. Řada těchto schůzí byla
spojena s předvolebními schůzemi kandidátů Národní strany. V 90. letech
se pak spolek stal znovu oporou mladočeského hnutí na Moravě, když
organizoval schůze předáků Lidové strany, a nakonec na jeho půdě došlo
k založení Klubu lidové strany. Od druhé poloviny 90. let činnost spolku
poněkud ztrácela dech. Řada schopných pracovníků přešla do Klubu lidové
strany a také řadové členstvo se zčásti postupně obměnilo. Od počátku
20. století pak ve spolku získávají převahu zástupci živnostenského hnutí.
Spolek se postupně stává střediskem sjednocovacích snah moravských živnostenských stavovských organizací. Po ustavení samostatné živnostenské
strany a jejích organizací spolek ztrácí svůj význam a pozici v moravském
politickém životě a zaniká.
Je zřejmé, že by si otázka spolkového života zasloužila daleko větší
pozornost, než jí bylo možno věnovat v této práci. Ta má být jen drobným
příspěvkem k problematice politických spolků a politického života na
Moravě. Má upozornit na jeden z nejvýznamnějších politických spolků a na
jeho podíl na politických aktivitách české společnosti v poslední třetině
19. a počátkem 20. století.
Der Tschechische Politische Verein in Brünn 1872–1911
Die Studie widmet sich der Geschichte des Tschechischen Politischen Vereins und
seiner Rolle in der politischen Entwicklung Mährens im letzten Drittel des 19. sowie dem
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Der Verein wurde im Jahre 1872 durch eine Gruppe
junger Advokaten gegründet, die damit ihre Unzufriedenheit mit der passiven Politik der
Nationalpartei in Mähren zum Ausdruck brachten. Der Verein trat für eine Abkehr der Politik
einer passiven Resistenz ein und unterstützte die tschechischen Kandidaten in den Wahlen
zum Landtag sowie in den Reichsrat. Darüber hinaus richteten sich die Aktivitäten des Vereins
auf die Unterstützung des tschechischen Schulwesens sowie weitere Fragen des nationalen
Lebens in Brünn sowie in ganz Mähren. Der Verein führte zahlreiche Versammlungen durch,
in denen er die Öffentlichkeit mit aktuellen politischen Fragen bekannt machte, und zwar
nicht allein in Brünn, sondern – nach entsprechenden Änderungen in den Statuten – auch
an vielen weiteren Orten in Südmähren. Nach zwei Jahren der Existenz des Vereins wurden die Vertreter der jungtschechischen Richtung aus dessen Gremium verdrängt. In der
Folgezeit verhielt sich der Verein bis zum Beginn der 1890er Jahre, als es zur Gründung
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der Volkspartei in Mähren kam, völlig loyal gegenüber der Führung der Nationalpartei. Der
Tschechische Politische Verein trat wiederum an die Spitze des radikaleren und freidenkerischen Flügels der Nationalpartei, und im Jahre 1893 wurde innerhalb des Vereins der
Klub der Volkspartei gegründet. Nahezu die gesamte Führung des Vereins und ein Teil der
Mitglieder traten nachfolgend dem Klub der Volkspartei bei und die Tätigkeit des Bundes in
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre erschlaffte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlangten
dann die Vertreter der gewerblichen Bewegung ein Übergewicht. Der Verein avancierte
schrittweise zum Zentrum von Einigungsbestrebungen der ständisch strukturierten Gewerbeorganisationen in Mähren. Nach der Konstituierung einer eigenständigen Gewerbepartei
und deren Organisationen verlor der Verein seine Bedeutung und seine Position innerhalb
des politischen Lebens in Mähren und ging unter.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Václav Kaška
Plán a prověrka
Z činnosti okresního výboru KSČ Brno I.
na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století

V následujícím textu se hodláme zabývat dvěma vybranými okruhy
z náplně činnosti stranického okresu Brno I. – plánováním práce a prověrkou. Oběma problémům věnovala strana ve sledovaném období značnou
pozornost, souvisely totiž s celkovým přetvářením její vnitřní organizace.
Pojímáme okres jako jeden z bodů uvnitř vertikální hierarchie mocenských
vztahů a zároveň jako bod umístěný v horizontální síti vazeb na okresní
úrovni. KSČ jako organizace budující hierarchii a vynucující si disciplínu
u svých členů se strukturní analýze přímo nabízí. Studujeme-li pouze agendu ústředních stranických orgánů, můžeme dojít k nepřesnému závěru,
který zobrazuje stranu jako jednolitou organizaci, jež dodržuje přísnou
hierarchizaci směrem dolů, ale v hierarchii se nacházely mezery. Jak dále
ukážeme, ne vždy byly příkazy plněny beze zbytku a často se otevíral
prostor pro modifikace a improvizace. Stranické organizace se pak nejeví
jako nehybné pasivní segmenty jednotvárného molochu, nýbrž jako složitá
a stále se proměňující struktura, v níž dochází k akcím a reakcím, tlakům
a protitlakům, službám a protislužbám, kde se ventilují osobní spory a sympatie, zkrátka jako barvitý svět se specifickými hráči a herním rámcem.1
V předkládané studii se zaměříme na přelom čtyřicátých a padesátých
let minulého století. Jde o období v dějinách strany přelomové, kdy se
měnila z politické strany na organizaci moci. Tento přerod neprobíhal bez
problémů. Musel se proměnit zejména stranický aparát a jeho fungování
1
Oba termíny – hráč a herní rámec – jsou převzaty ze sociologie. Srov. K a b e l e ,
Jiří: Z kapitalismu do socialismu a zpět. Praha 2005, s. 357 ad. Kabele odkazuje jednak na
publikaci Ervinga Goffmana: Frame Analysis. Cambridge 1974, jednak uvádí, že si pojem
hry vypůjčil od Aristotela, Morgensterna a Wittgensteina. Kabeleho výzkumy ukazují, že
straníci při rozhodování rozuměli záležitostem dění jako hrám a sobě jako aktérům, kteří
v rámci těchto her (oslav, prověrek, schůzí, pohovorů, intrik apod.) koordinují své jednání.
Funkcionáři rozpoznávali, jaká hra se hraje, jaká pravidla se musí dodržovat a jakého příběhu
jsou součástí. Herní rámce umožňují zúčastněným osobám tj. hráčům propojovat proudy řeči
a jednání tak, že dění mohou líčit a rozumějí mu. Funkcionáři strany se pohybovali v prostředí
daném pravidly, která jim umožňovala orientovat se v určité situaci, manévrovat a hledat si
co nejlepší pozice pro další sehrávky.

Časopis Matice moravské 127/2007
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na všech úrovních. Straníci se pomalu učili pracovat jako hlavní a jediní
správci státu. Strana a její špičky si předsevzaly, že vedle zdokonalení práce
stranické administrativy bude nutné více dohlížet na činnost a myšlení
všech straníků. Ústřední orgány strany vyšly z premisy, že pokud má být
KSČ úspěšná v budování socialismu, musí v jejích řadách po skončení
etapy politiky otevřených dveří zůstat jen ze stranického pohledu nejlepší
českoslovenští občané. Tím jsme na úvod vymezili dva okruhy, kterými se
chceme blíže zabývat: plánováním práce ve straně a prověrkou členstva.
Z těchto okruhů se věnujeme hlavně prověřování členstva. Je to jednak
z důvodu omezeného rozsahu práce, jednak proto, že okres Brno I. se
výsledky prověrky v lecčems lišil od zbytku kraje i republiky.
Vymezit přesně hranice stranického okresu Brno I. není jednoduché,
protože se měnily i během krátkého období, které sledujeme. Navíc ve
stranické evidenci a statistice panovaly mnohdy nepřehledné poměry. Město
Brno bylo rozděleno na 10–12 stranických okresů, dle teritoriálního klíče
označených římskými číslicemi. K nim se přiřazovaly ještě čtyři okresy
vytvořené na výrobním principu (Zbrojovka Brno, Gottwaldovy závody,
Zaměstnanci města Brna a Československé dráhy). Jednotlivé základní
organizace, ba dokonce celé městské části byly v rámci různých reorganizací
přesunovány z jednoho stranického okresu do druhého a docházelo také
k přečíslovávání okresních výborů. Okres Brno I. se sídlem sekretariátu
na Zámečnické ulici se staral o základní organizace působící v historickém
jádru města Brna a přilehlých obytných čtvrtích (např. Masarykova čtvrť,
Veveří). V roce 1952 došlo k slučování stranických okresů v Brně a k okresu
Brno I. byl přičleněn okres Brno V./VII. (Královo Pole).2 Základní organizace okresu se dále členily na jednotlivé okrsky. V roce 1949 spadaly místní
organizace v okrese Brno I. do dvou okrsků označených římskými číslicemi
I a II. Závodní organizace byly rozděleny do dvanácti okrsků s označením
III–XIV. Jestliže se podíváme na závodní okrsky, zjistíme, že v okrese převládaly organizace v nevýrobní sféře zaměřené na služby (např. distribuce,
školy, divadla, nakladatelství, pošty, finanční sféra) a administrativu (např.
státní aparát, ředitelství národních podniků).3 Budeme-li se pohybovat po
2
Chaotickou situaci s různými dobovými reorganizacemi okresů a zároveň nedostatek
archivního materiálu, který dále komplikuje bádání v této oblasti, dobře dokládají následující
fakta: jako okres Brno VII. byly do konce roku 1949 označovány městské části Černovice
a Slatina. V roce 1951 se označení Brno VII. přeneslo na Královo Pole. Když v roce 1952
došlo ke slučování OV Brno I. a Králova Pole, nacházíme pro Královo Pole označení buď
okres Brno VII., nebo okres Brno V.
3
Římským číslem je označen okrsek: III. pojišťovny (17 organizací); IV. peněžní ústavy
(18 organizací); V. veřejnoprávní korporace a jim podobné (11 organizací); VI. školy, divadla,
film (10 organizací); VII. lidová správa, státní aparát (14 organizací); VIII. ředitelství národních
podniků výrob a stavebnictví (17 organizací); IX. pošty, kraj. správa spojů (14 organizací);
X. tiskárny, nakladatelství (13 organizací); XI. výrobní, montážní, dopravní podniky (14
organizací); XII. distribuce, textil (14 organizací); XIII. distribuce potravin, chemikálií, drog
(15 organizací), XIV. distribuce různé (15 organizací).
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vertikální linii směrem nahoru, nejbližším nadřízeným stranickým orgánem
pro okres Brno I. byl městský výbor KSČ Brno, z jehož činnosti se nám
pro dané období nedochovaly žádné prameny. Nad městským výborem
působil krajský výbor KSČ Brno (dále KV KSČ Brno). Krajské orgány prostřednictvím směrnic a instruktorů udržovaly vertikální linii moci ve straně
a dohlížely na práci okresu, který musel pravidelně podávat zprávy o své
aktuální i dlouhodobé činnosti a o problémech s ní spojených. Na krajské
orgány pak dohlíželo stranické ústředí v čele se stranickými špičkami.
Prostor, ve kterém okresní výbor KSČ Brno I. (dále OV KSČ Brno I.)
působil, byl do jisté míry zvláštní a samotní členové výboru si tento fakt
uvědomovali. Pečovali totiž o 202 základní stranické organizace,4 které
se nacházely, jak jsme zmínili výše, v centru města Brna. Počet organizací můžeme přes poněkud chaotickou stranickou statistiku považovat
za poměrně přesný. Odbor evidence organizačního oddělení ústředního
výboru Komunistické strany Československa (dále ÚV KSČ) evidoval
v okrese Brno I. ve stejné době 203 základní organizace, z nichž bylo 33
místních a 170 závodních.5 Jelikož se okres rozkládal uprostřed moravské
metropole, měli oproti jiným brněnský okresům ve zdejších organizacích
větší podíl administrativní pracovníci a pracovníci ve službách, což se
výrazně projevilo ve výsledcích prověrky. Továrních dělníků zde přirozeně
nebylo takové množství, jako v okresech, kde se nacházely Gottwaldovy
závody nebo Zbrojovka. Nejednou na schůzích zazněly zmínky o nedělnickém charakteru okresu, který je nutno vést poněkud jinými způsoby
než okresy, kde funguje velký podnik. Když se například v červnu 1949
krajský instruktor na zasedání předsednictva okresního výboru KSČ (dále
POV KSČ) tázal, jaké úkoly byly uděleny jednotlivým komisím, aby bylo
splněno heslo „Co komunista, to úderník“, organizační tajemník Vladimír
Kadlec mu sdělil, že „…v okrese není zastoupen výrobní sektor, proto není
možné stavět úderky v takovém počtu“.6 Okresní funkcionáři pociťovali menší
počet dělnických kádrů ve svých organizacích jako třídní handicap, který
je nutno dohnat zvýšeným agitačním, ideologickým a organizačním úsilím
všech členů a organizací v okrese.

4
Toto číslo platí k listopadu 1949. Stejný počet organizací měl okres také v květnu 1951.
Srov. Archiv města Brna (= AMB), R 150, kart. 1, inv. č. 1, Zápis ze schůze POV Brno I. z 9.
listopadu 1949 a tamtéž, kart. 2, inv. č. 3, Zápis ze schůze POV Brno I. z 2. května 1951.
5
Národní archiv (= NA) Praha, Archiv ÚV KSČ (= AÚV KSČ), 100/4 – Organizační
oddělení M. Švermová, sv. 5, aj., 26 – stranická statistika.
6
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 1.
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Plánování práce na okrese
Zdá se, že činnost OV KSČ Brno I. nevybočovala ze základních struktur organizujících společnost. Reinhart Koselleck hovoří o třech bazálních
opozicích, které formují pole skutečnosti: 1. dříve – později (před uchopením moci – po vybudování komunismu); 2. uvnitř – vně (strany); 3. nad
– pod (mocenské pole hierarchie).7 Rozpracujeme-li částečně tyto základní
dichotomie, otevře se nám široký obzor možných interpretací a vztahů spjatých s politikou a ideologií KSČ. Vycházela, podobně jako monoteistická
náboženství, ze základního členění světa dějinnými aktéry na my a oni.8
Historičtí aktéři pak mívají sklon nárokovat si jedinečnost a výlučnost tím, že
si zcela přivlastní univerzální koncept, jak to udělali komunisté se stranou.
Tak se rodí opozitní pojmy straník/nestraník či dokonce odpadlík a zrádce,
které diskriminují druhého, jenž zůstává vně, a zároveň vylučují vzájemné
rovné uznání. KSČ, v závislosti na svém sovětském vzoru, pracovala s typickými formálními pojmy, ke kterým můžeme zařadit např. pojmy revoluce,
emancipace, výchova, solidarita, pokrok. Moderní společnost pak chápala
v protikladu k typu evolučnímu jako budování radikálně nového projektu, který je protikladný a diskontinuitní vzhledem k tradiční společnosti.9
Zásada demokratického centralismu ve vnitřní politice strany obsahovala
mimo jiné princip, že příkazům a směrnicím vyšších stranických orgánů se
nižší stranické složky a všichni členové strany musí podřídit. Položíme-li
si společně s Irou otázku po dominantách určité epochy a vztáhneme ji na
vnitrostranické prostředí, ukáže se, že jedním z ústředních pojmů bude
efektivnost, nebo spíše deklarovaná a kontinuální snaha o co největší
efektivnost v organizaci strany a kontrole společnosti.10
Práce organizací KSČ vycházela z marxisticko-leninské zásady racionální organizovanosti, která byla považována za vědeckou a pokrokovou.11 Tomu odpovídala i snaha o konkrétní rozvržení úkolů organizace
s termíny jejich projednávání a plnění. Základním instrumentem takovéto
práce v organizacích byl pracovní plán. První pracovní plán měl na příkaz
krajského instruktora vypracovat okres Brno I. do 13. června 1949. Byl
prodebatován na aktivu funkcionářů okresu (předsedů a místopředsedů
organizací, desítkářů, instruktorů) a pak zaslán na organizační oddělení
7
I r a , Jaroslav: Dějiny politických pojmů: nové roviny, nové přístupy a nové otázky.
Dějiny – teorie – kritika 1, 2/2004, s. 226. Ira vychází z článku: K o s s e l e c k , Reinhart: Lingustic Change and the History of Events. The Journal of Modern History 61, 1989, s.
649–699.
8
Srov. K a n d e r t , Josef: Vládcové „z boží milosti“ versus „ti nejlepší“; sociální a kulturní
hierarchie. In: Svět hierarchií a reálný socialismus. Ed. Martin Hájek. Praha 2002, s. 40.
9
I r a , J.: Dějiny, s. 224.
10
Srov. tamtéž, s. 228.
11
Lenin se častokrát zmiňuje o nutnosti „boje proti živelnosti“ ve straně. Srov. např.
L e n i n , Vladimír Iljič: Co dělat? Praha 1954, s. 40.

144

P

L

Á

N

A

P

R

O

V

Ě

R

K

A

krajského sekretariátu.12 Na konci července 1949 připomněl nový okresní
vedoucí tajemník Otakar Blaha předsednictvu, že okresní pracovní plán
je pouze plán rámcový, že tvoří kostru práce a jednotlivé komise13 si na
základě rámcového plánu rozpracují body plánu do detailu podle svých
potřeb. Na návrh krajského instruktora Jereše, který na okrese tlumočil
požadavky krajské organizace a dohlížel na plnění zadaných úkolů, došlo
k dílčí změně v plánu, když k němu byl připojen dodatek o potřebě navázat
spolupráci, „družbu“, s dvěma vesnickými organizacemi.14
Plánování a systematizaci v práci okresních organizací silně prosazoval
vedoucí krajský tajemník Otto Šling a do kampaně se zapojila i Rovnost,
která otiskovala příklady správně i špatně rozvedeného plánu ve vybraných
stranických organizacích.15 Plánování mělo probíhat za účelem odstranění
jakékoliv improvizace, která s sebou nesla podle základních bolševických
pouček nebezpečí neúspěchu. V říjnu 1949 Šling po okresech vyžadoval,
aby zavedly stejný systém práce, jako mělo předsednictvo krajského výboru
KSČ (dále PKV KSČ), které projednávalo jen ty věci, jež byly předem jeho
členům dodány písemně. Šling okresní funkcionáře dále informoval, že při
jednáních krajského předsednictva jsou dopředu vybráni referenti zpráv,
kteří jen stručně doplňují předem rozdaný písemný materiál. Každý člen
předsednictva krajského i okresního výboru měl rovněž dostat přehled
o tom, jak probíhají důležité stranické akce (např. Rok stranického školení).
Předsednictva okresních výborů měla začít opět podle vzoru předsednictva
krajského výboru projednávat písemné zprávy o situaci v závodních organizacích. Při projednávání těchto zpráv nejprve podával zprávu předseda
organizace, pak vedoucí funkcionář odborů a nakonec vedoucí závodu.
Poté jeden z členů předsednictva přednesl kritiku práce organizace. Šling
uzavřel svůj referát příkazem, aby všechny okresy vypracovaly nové, velmi
věcné pracovní plány, které předloží ke schválení předsednictvu krajského výboru.16 Krajský tajemník narýsoval coby reprezentant nadřazeného
patra stranické hierarchie rámec pro plánování, ve kterém se měly okresy
pohybovat. Dodržovali straníci na okresech tyto požadavky? Podívejme
se na první brněnský okres, který, ač v centru města, a tudíž krajským
funkcionářům přímo na očích, mnohdy nařízení neplnil přesně nebo se
jimi začal řídit několik měsíců po určeném termínu.
12
AMB, R 150, kart. 28, inv. č. 13, Zápis ze schůze pléna OV Brno I. z 18. května
1949.
13
Není možné rozlišit, zda měl vedoucí tajemník na mysli skutečné komise, nebo zda
termín použil zároveň pro oddělení okresního sekretariátu. Problému rozlišení komisí
a oddělení se věnuji v připravované studii, týkající se struktury okresního výboru Brno I.
14
V roce 1950 si jako svou patronátní vesnickou organizaci okres Brno I. vybral organizaci
KSČ v Lysicích.
15
Srov. např. Rovnost, 10. února 1949, s. 4.
16
Moravský zemský archiv (= MZA) Brno, G 560, kart. 6, i. j. 16, Zápis ze schůze PKV
Brno z 1. října 1950.
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Okres Brno I. se koncem roku 1949 teprve učil pracovat podle čtvrtletního plánu, ale ještě v roce 1950, kdy se již ustálila praxe tvořit čtvrtletní pracovní plán, se okres nevystříhal chyb v dodržování plánovaných
termínů.17 Okresní plán se odvíjel od úkolů ze zasedání ústředního výboru
a krajského výboru a po projednání a doplnění na okresním výboru byl
vytištěn a předán všem okresním funkcionářům a zaslán do organizací.18
V průběhu padesátých let se podle Karla Kaplana ustálila praxe, že plán
práce okresu se řídil plánem práce kraje, který zase vycházel z plánu ústředí.
Opisovaly se nejen programové body schůzí, ale někdy i body usnesení.19
Zároveň se orgány okresní organizace měnily na běžný administrativní
úřad,20 pro které je jistá míra plánování akcí nutností. Prvotní snahy plánovat
všechny činnosti do nejmenších detailů, a naplnit tím marxisticko-leninské
teze o dokonalé organizovanosti strany, však nebyly naplněny a celá řada
bodů plánu zůstávala pouze na papíře. Pracovní plány se vypracovaly,
dokonce se na další okresní schůzi procházelo jejich plnění, ale velmi často
funkcionáři konstatovali, že úkol doposud splněn nebyl. Pokud jej nesplnil
vrcholný okresní funkcionář, neznamenalo to pro něj hrozbu větších sankcí
a splnění úkolu bylo přesunuto na další schůzi. Funkcionáři se samozřejmě
museli omluvit a odůvodnit nesplnění úkolu. Nejčastěji to bylo z nedostatku času a kvůli jiným naléhavým úkolům. Takto se však plánování více či
méně hroutilo a práce organizace byla postavena na směsici torza z plánu
doplněného o kroky, které řešily aktuální problémy.
Jak je patrné, okresní organizace, ač by to ze zápisů předsednictva
OV nemuselo být při prvním prostudování zřejmé, nevisela v mocenském
vzduchoprázdnu. Na její činnost dohlížela pravidelně brněnská krajská
organizace strany. Většinu zásadních akcí a rozhodnutí předem projednávalo a schvalovalo PKV KSČ Brno, které bylo na přelomu čtyřicátých
a padesátých let pevně řízeno vedoucím krajským tajemníkem Otto Šlingem,
jenž stále připomínal nutnost pravidelné kontroly práce okresů a jejich
činnosti vůči základním organizacím, což byla činnost zakotvená v plánu
práce krajské organizace.21 Často docházelo k situacím, kdy nejprve určitý
17
MZA Brno, G 560, kart. 7, i. j. 17, Zápis ze schůze KV Brno z 12. srpna 1950.
18
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 2, Zápis ze schůze POV Brno I. z 29. března 1950. Plán
byl vytištěn v tisíci exemplářích, takže do organizací bylo zasláno více kusů plánu.
19
K a p l a n , Karel: Kořeny československé reformy 1968 II. Brno 2002, s. 107. Ostatně,
jak se zmiňuje Michel Foucault, rozvrh času v organizacích je tradiční metodou evropských
struktur. Jeho striktní model byl evropské civilizaci vštípen klášterními společenstvími. Rozvržení času mělo tři hlavní funkce – stanovit rytmus, vnutit určená zaměstnání a regulovat
cykly opakování. Plánovaní času se nejprve objevuje v kolejích, továrních dílnách či špitálech.
Srov. F o u c a u l t , Michel: Dohlížet a trestat. Praha 2000, s. 217.
20
Lze to vyvodit z porovnání zápisů ze schůzí POV v roce 1948 se zápisy z let následujících.
21
Zápisy ze schůzí PKV Brno v roce 1949 jsou uloženy v MZA Brno, G 560, kart. 21, i. j.
31. Zde lze také sledovat činnost Otty Šlinga. Vedle toho se působením Šlinga v Brně zabýval
kupř. Jiří Pernes. Srov. P e r n e s , Jiří: Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnská
kariéra (1945–1950). Soudobé dějiny 11, 3/2004, s. 45–60. Na FF MU v Brně je dostupná
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postup (např. plánování práce) zavedla krajská organizace a později po jejím
vzoru postupně okresy. Krajská organizace pak zase tvořila jen podřízenou
složku ústředních orgánů. Okresní organizace ovšem nevystupovala jen
v pozici pasivního nástroje krajských, potažmo ústředních, orgánů, pokyny
z vyšších pater hierarchie si přetvářela podle vlastních potřeb a přizpůsobovala konkrétní situaci na místě. Někdy se okres dostal do sporů s krajem
ohledně určitých úkolů, které nemohl či nechtěl splnit.22
Prověrka 1948
Po únorovém převzetí moci pokračovala KSČ v úsilí dosáhnout co
největšího počtu členů. Politika otevřených dveří a budování masové
stranické základny vrcholila v první polovině roku 1948, kdy na přímé
výzvy stranických špiček strana rychle přibrala v průběhu jara a léta více
než jeden milion nových členů. Z tohoto počtu bylo přibližně 320 tisíc
osob z jiných politických stran, přičemž ze sociálnědemokratické strany
do KSČ přestoupila přibližně jedna třetina členské základny.23 Do strany
byli zváni všichni pracující, kteří se chtěli podílet na budování nového
lidovědemokratického režimu. Strana agitovala také pomocí letáků. Jeden
z nich byl nedávno nalezen na půdě domu v Lažánkách u Blanska. Anonymní tiskovina, která končila informací o brzké návštěvě stranického
důvěrníka v rodině sděluje, že „…v boji o naši budoucnost musí mít každý
bojovník svou uniformu. Proto přicházíme i k Vám, abychom Vás pozvali do
našich řad a věříme, že si uvědomujete, že pracující třída musí hájit svou věc
podle bolševického hesla: Kdo není s námi, je proti nám! Přijměte přihlášku do
KSČ jako projev důvěry. KSČ nepřijímá agenty reakce a zrady, KSČ volá pod
svůj prapor všechen náš lid měst i venkova, poněvadž je jeho rodnou stranou
– matkou všech pracujících.“24
Z hlediska sociálního složení přinesl masový nábor straně potíže, protože značně stoupl podíl sociálních skupin, které byly do té doby v rámci

rovněž oborová práce Markéty B a l v a n o v é z roku 2003: Otto Šling – vzestup a pád
komunistického funkcionáře. Politiku a organizační strukturu KV KSČ v Brně v rozmezí let
1945–1951 a případ Otty Šlinga sledoval Radek S l a b o t í n s k ý v diplomové práci
Krajský výbor KSČ v Brně v letech 1945–1951, obhájené na FF MU v roce 2001.
22
Vztahy mezi krajem a okresem Brno I. rozpracovávám v jiné studii.
23
B a l í k , Stanislav – H o l z e r , Jan – Š e d o , Jakub: Komunistická
strana Československa. In: Politické strany II. Brno 2006, s. 1252. Někteří členové bývalé
sociální demokracie se začlenili do stranického aktivu a někteří snad bez problémů s KSČ
splynuli. Ovšem počátkem padesátých let existovalo stále v základních organizacích KSČ silné
povědomí, kdo původně patřil do sociální demokracie. Vůči bývalým sociálním demokratům
pak někde a někdy zaznívaly hlasy nedůvěry. Například když se řešila špatná výuka učitelů
stranického školení.
24
Viz www. sweb. cz/agitka.
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strany zastoupeny méně (úředníci, příslušníci inteligence, živnostníci).25
V proklamativně dělnické straně započal pokles podílu dělníků. Navíc
existence kolosu, do něhož patřilo na konci roku 1948 přes 2, 5 milionu
občanů, se dostávala do rozporu s leninskou tezí o straně politických elit,
o straně, která tvoří předvoj proletariátu.26 V listopadu 1950, kdy se všechny
organizace v kraji vyjadřovaly k činnosti zatčeného tajemníka Šlinga, uvedli
funkcionáři okresu Brno I., že mezi negativa stranické práce za Šlingovy
éry patří krajem výrazně podporovaný masový nábor do strany. Nábor po
únoru 1948 byl označen za překotnou akci, při níž byly okresům diktovány
kvóty, kterých musely dosáhnout. Funkcionáři zalitovali, že okres Brno I.
vyhrál „…problematické prvé místo v náboru…“  27
Vedení strany přistoupilo k ukončení náboru k 1. prosinci 1948
a zákaz přijímání nových členů platil až do IX. sjezdu strany v květnu 1949.
Poté byla povolena výjimka ze zákazu u vynikajících pracovníků, úderníků.
Přijímání nových kandidátů členství za účelem oživení stranických řad bylo
obnoveno na zasedání ÚV KSČ v únoru 1951.28 Bylo zdůrazněno, že přijímání nemá mít masový charakter, mělo být prováděno „…bezpodmínečně
individuálně, poctivě a svědomitě za předpokladu zachování naprosté bdělosti
a ostražitosti“. I když přijímání bylo obnoveno v únoru 1951, trvalo několik
měsíců, než se rozhodnutí stranického ústředí dostalo prostřednictvím
dubnových směrnic předsednictva ÚV, článku ve Funkcionáři 29 a doplňků
na KV na pořad schůze POV Brno I. Došlo k tomu až v červnu 1951, přičemž okres se zavázal důkladně instruovat základní organizace a „…zavčas
zasahovat tam, kde by se objevily náznaky přijímání masového, a pomáhat tam,
kde by nebylo zcela správně vykládáno ustanovení organizačního řádu směrnic
k přijímání nových příslušníků strany“.30
Aby se KSČ zbavila těch členů, kteří neodpovídali představě stranických lídrů o správném bolševikovi, sáhla na podzim 1948 k první
poúnorové prověrce31 členstva, jejíž pravidla schválilo předsednictvo ÚV
v červenci 1948. Ve straně se na všech úrovních šířil pocit, že široký nábor
přivedl do KSČ lidi, kteří nejsou komunisty, ale jsou, nejčastěji z kariérních
důvodů, jak se prý říkalo, „u komunistů“.32 Prověrka byla zahájena 1. října
1948 a měla být podle původních plánů ukončena k 31. prosinci 1948,
ale prověřování se protáhlo do jara 1949. V říjnu 1948 bylo prověřování
25
M a ň á k , Jiří: Proměny strany moci I. Stranická základna. Praha 1995, s. 15.
26
T a b o r s k y , Eduard: Communism in Czechoslovakia 1948–1960. Princeton 1960,
s. 25; L e n i n , V. I.: Co dělat? s. 104.
27
MZA Brno, G 560, kart. 7, i. j. 17, Zápis ze zasedání KV Brno z 11. listopadu 1950.
28
M a ň á k , J.: Proměny, s. 15.
29
Funkcionář (tiskový orgán ÚV KSČ), č. 7 z 13. dubna 1951, s. 385–388. Směrnice
o přijímání členů do strany vydalo PÚV KSČ 9. dubna 1951.
30
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 2, Zápis ze zasedání POV Brno I. z 19. června 1951.
31
Někteří autoři užívají zároveň označení čistka. A to ať kritici KSČ (E. Táborský), nebo
bývalí funkcionáři strany (A. Kolman).
32
M e z n í k , Jaroslav: Můj život za vlády komunistů. Brno 2005, s. 15.
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v organizacích nejintenzivnější. Prověrce byla v tomto měsíci podrobena
větší část členstva.33 Po prověření se všem, kteří byli uznáni řádnými členy
vylepila do členských legitimací červená známka „Prověřen 1948“. Prověrkou se uváděly do pořádku i členské kartotéky v základních organizacích,
okresech i krajích.34 Ideologicky byla prověrka zdůvodněna nutností očistit stranu od kariéristů, kapitalistických živlů, zkrátka lidí „…nehodných“
členství a lidí, „…kteří straně škodí“. Stranické špičky upozorňovaly, že
nemá vést k hromadnému vylučování. Zároveň mělo prověřování členstva
sloužit ke kádrovým zásahům do organizací. Špatní funkcionáři měli být
prověrkou odhaleni, vyměněni a na jejich místa pak měli nastoupit prověřováním objevení poctiví a pracovití členové. Rámec byl jasný: zlepšit
složení a činnost strany, což povede k rychlejšímu budování socialismu
v Československu. Vše se organizovalo podle vzoru obdobných prověrek
ve Všesvazové komunistické straně (bolševiků). Nejdůležitější informace
o prověrce mohli funkcionáři a členové okresní organizace Brno I. čerpat
z Funkcionáře 35 a Rovnosti 36. Výbory organizací dostaly nebo si na sekretariátě mohly vyzvednout zvláštní výtisk Funkcionáře č. 16 z 21. srpna 1948,
kde bylo otištěno usnesení PÚV KSČ o prověřování. Od tohoto okamžiku
měly výbory organizací začít s přípravami na prověřování.37 Prověrka měla
také zlepšit organizovanost a administrativu strany v nižších patrech hierarchie, protože byla prováděna v základních organizacích, se kterými měli
úzce spolupracovat desítkoví důvěrníci38 na jedné straně a okresy na straně
druhé. Některé organizace tak byly například nuceny urychleně dobudovat
systém desítkových důvěrníků, jehož zavedení zatím odkládaly.39

33
Také v Rovnosti vycházelo v říjnu 1948 nejvíce článků o prověřování.
34
NA Praha, AÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv. 6,
aj. 31: Prověrka 1948.
35
Prověřováním se intenzivně zabýval Funkcionář v číslech 16–19 od srpna do října
1948.
36
První zprávu o prověřování přinesla Rovnost 15. srpna 1948 v úvodníku a dále se prověřováním zabývala pravidelně v rubrice Ze života strany i mimo tuto rubriku. Články byly
jednak obecné, např. dne 15. září 1948 vyšel článek Marie Š v e r m o v é : Prověřování
zvýší bojovou sílu strany, jednak konkrétní a praktické, jež se týkaly např. podmínek pro prověření, organizování prověrek, termínů apod. V novinách vycházely rovněž příklady špatného
a vzorového prověřování. Do prověřovací kampaně se zapojil i známý básník, tehdy redaktor
Rovnosti Jan Skácel, který 31. října 1948 na s. 2 otiskl reportáž z prověřování: Tak, soudruhu,
řekni nám něco… Jiří Vondráček zveřejnil 25. listopadu 1948 v Rovnosti báseň Prověrka.
37
Rovnost, 17. srpna 1948, s. 5.
38
Desítkový důvěrník/desítkář byl v tomto období považován za jednoho z nejvýznamnějších funkcionářů ve straně. Byl totiž nejblíže stranické základně a zároveň měl být v kontaktu s výborem základní organizace, popřípadě okresu. Desítkář pečoval o 8–12 straníků
v organizaci: na schůzích desítek s nimi probíral aktuální stranickou i státní politiku, zadával
různé úkoly a v neposlední řadě sledoval činnost svých svěřenců – vedl si totiž zápisník
desítkového důvěrníka. Měl být tedy nejlépe informován o postojích členů strany, a proto se
stal i důležitou postavou při prověřování.
39
Rovnost, 8. října 1948, s. 7.
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Prověrka byla prováděna na úrovni základních organizací, kde měli
být prověřováni všichni členové strany včetně nejvyšších funkcionářů.
Ovšem při prověřování vyšších funkcionářů musela základní organizace
vzít v úvahu hodnocení jejich práce, které jí zaslal příslušný stranický
orgán, v němž dotyčný pracoval. Nejprve mělo dle ústředních směrnic
proběhnout zasedání výboru organizace, kde funkcionáři posuzovali, jak
výbor prováděl usnesení strany, jak kontroloval plnění úkolů a jak se staral
o chod základních organizací a taktéž o to, je-li dodržován pracovní plán.
Druhý bod výborové schůze spočíval v tom, že každý člen sebekriticky
zhodnotil svůj podíl na práci výboru. Výbor dále hodnotil posudky na
každého svého člena, které na zasedání přichystali desítkoví důvěrníci.
Desítkáři pomocí koberce otázek zkoumali názory členů své desítky a na
základě těchto hovorů na ně vypracovávali zprávy, které předkládali výboru
organizace. Výbor pak zprávy doplnil a sestavil z nich za účasti kádrového
tajemníka okresního výboru posudek. Desítkář tedy měl podle instrukcí
sledovat nejen obyčejné členy strany, ale i funkcionáře organizace, kteří
nominálně spadali do jeho desítky. Je zřejmé, že většina desítkářů výše
postavené funkcionáře nehodlala nijak očerňovat, navíc mnohdy tito do
schůzí desítek ani nedocházeli. Členové výboru organizace tedy prověřovali
sami sebe, jen pod dohledem instruktora z okresu či kraje.40 Poté se konala
členská schůze, na níž měl být výbor prověřen běžnými straníky. Předseda
organizace zde měl přednést kritické zhodnocení práce. Po něm zhodnotil
práci organizace instruktor základní organizace, který vedle výboru základní
organizace a desítkového důvěrníka nesl zodpovědnost za správný průběh
prověrky. Reprezentoval zde dohlížitelskou moc vertikálně nadřazeného
orgánu, většinou okresu. Na této první členské schůzi se vedle výboru
prověřovali i desítkáři, členové národního výboru a závodní rady a všichni
funkcionáři, kteří byli členy organizace.
Na členské schůzi se počítalo se zhruba desetiminutovou diskusí
s každým prověřovaným. Diskuse však byla postavena na předem sestavených otázkách. Otázky pro prověřování byly základem celé akce. Směrnice
pro prověřování všech funkcionářů a členů strany zveřejněné ve Funkcionáři41 obsahovaly mimo jiné sadu otázek, které měly být položeny každému členu strany. Měl si na ně odpovědět jednak sám, jednak odpovědi
rovněž sdělit svému desítkáři. Strana tak zorganizovala jakousi církevní
ušní zpověď, která se zabývala řadou detailů ze života straníka. Soubor
otázek byl rozdělen do několika typů.42 Specifické otázky byly přichystány
40
Systém instruktorů byl považován za důležitý prvek ve vztazích mezi jednotlivými
patry stranické hierarchie. Instruktor měl docházet na schůze jemu svěřených organizacích
a tlumočit zde požadavky nadřízeného patra hierarchie. Zároveň dohlížel, zda jsou úkoly
řádně a včas plněny. Byl rádcem a kontrolorem.
41
Funkcionář, č. 18, 23. září 1948.
42
Existovaly otázky 1. všeobecné a 2. speciální, které se dělily podle zaměstnání: a)
pro členy ZO; b) pro zemědělce; c) pro živnostníky; d) pro učitele; e) pro úředníky; f) pro
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pro funkcionáře výborů základních organizací. Zajímaly se kupříkladu
o docházku do schůzí, o znalosti organizačního řádu nebo o četbu stranického tisku. Všeobecné otázky pro členy se týkaly například toho, zda
dotyčný navštěvuje členské schůze a platí příspěvky, jak prohlubuje svoje
vědomosti (četba stranické literatury a tisku; jaká školení absolvoval) nebo
jak obhajuje politiku strany. Některé mířily na povahové vlastnosti členů,
když se zaměřily na odolnost vůči těžkostem, pilnost, schopnost agitace
v práci a chování v soukromém životě. Další okruh dotazů se zajímal o lidi,
se kterými se straník stýkal. Zásadní byly otázky č. 1 a č. 14: „Souhlasíš
s politikou strany?“, respektive „Jak hodnotíš práci své organizace a co navrhuješ
na její zlepšení.“  43 Zároveň tyto dvě otázky dokládají jasné limity, které
celé administrativně propracované prověřování mělo. Pokud by ve straně
pracovali jen ideální morálkou vybavení jedinci neschopní lhát, mohla by
celá akce dobře fungovat. Ovšem taková organizace je utopií a brzy po
zahájení prověrky se ukázaly některé otázky jako příliš naivně formulované, než aby měly praktický dopad. Redaktor Rovnosti a básník Jan Skácel,
který byl přítomen na řadě schůzí, si v reportáži o prověřování stěžoval na
odpovědi prověřovaných, jež se mnohdy měnily ve fráze, špatně zastírané
lži nebo hraničily se švejkováním.44
Po skončení diskuse s prověřovaným členem navrhl předsedající schůze jménem výboru organizace výsledek prověrky. Člen mohl být prověřen,
nebo vyloučen ze strany podle organizačního řádu. To byly dva možné
krajní výsledky prověřování. Vedle toho mohl dostat čekací dobu/lhůtu
tří nebo šesti měsíců, ve které měl prokázat, že je schopný a ochotný plnit
stranické povinnosti. Posledním možným výsledkem prověrky bylo škrtnutí dotyčného ze seznamu členů strany z důvodu nuceného vystoupení
z KSČ.45
členy NV, ZR, ROH. Tyto otázky se vesměs zaměřovaly na pracovní aktivitu v zaměstnání,
plnění plánu a dodávek. V okrese Brno I., který se nacházel ve středu města, pracovalo hodně
úředníků. Otázky určené pro ně se zaměřovaly na efektivitu práce úřadu.
43
NA Praha, AÚV KSČ, č. 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv.
6, aj. 31: Prověrka 1948.
44
Rovnost, 31. října 1948, s. 2. Skácel zaznamenává takovýto typ prověřovacího rozhovoru: na dotaz, zda dotyčný má předplacenou Rovnost, tento odpověděl, že ji čte na pracovišti,
a kdyby si ji měl předplatit domů, nebylo by to správné vzhledem k nedostatku papíru; na
dotaz, jaký má vztah ke straně, odpovídá: „vřelý, soudruzi“, pak však neví, v jakém roce se
narodil Lenin. Jiný straník nenosí stranický odznak. Při otázce po příčině to zdůvodnil tím,
že nosí odznak strany v srdci, proč by jej měl ještě nosit na kabátě.
45
Pojmy vyškrtnutí a vyloučení musíme vysvětlit. S oběma se setkáváme jednak ve
směrnicích pro prověrku, jednak v organizačním řádu. Organizační řád mimo jiné určoval
základní pravidla vnitřního života strany. V roce 1948 platil organizační řád přijatý na VIII.
sjezdu KSČ v roce 1946. IX. sjezd KSČ v roce 1949 přijal nový organizační řád, který byl
na konci roku 1952 nahrazen Stanovami KSČ, jež plnily obdobnou funkci jako organizační
řád. Organizační řád z roku 1946 vyjmenovával tyto kázeňské tresty: napomenutí; udělení
stranické důtky; zbavení funkce; dočasné vyloučení ze strany (to organizační řád z roku
1949 zrušil a místo toho zavedl udělení stranické důtky s výstrahou) a úplné vyloučení ze
strany. K vyloučení člena se mělo přistupovat v případech, kdy ohrožoval dobrou pověst
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Ideou prověrky se stala očista od líných, ideologicky nepevných
a morálně nedostačujících členů. V ústředí si neuvědomili či nechtěli uvědomit, že základní organizace fungovaly na základě osobních vztahů a vazeb
a že mnozí nebudou chtít své přátele hanět. Zaměření prověrky na očištění
KSČ od morálně nevyhovujících soudruhů potvrzuje ve svých pamětech
i Arnošt Kolman, který kritizoval směrnice pro provádění prověrky. Zdály
se mu málo třídní.46 Příznačné pro různé náhlé změny politických linií, často
diktovaných z Moskvy, je, že Kolmanovo tvrzení o oslabování dělnického
charakteru strany bylo brzy po jeho odstranění uznáno jako zásadní pro
změnu pravidel pro vstup do strany a pro prověrky.47
První členská schůze se zabývala, vedle výše naznačeného prověřování funkcionářů, také těmi členy, u kterých nebylo pochyb, že si stranickou legitimaci nezaslouží. Na této schůzi byli vyloučeni, aby nadále
nezatěžovali organizaci. Na druhé členské schůzi se prověřovali naopak
řádní členové, kteří si poctivě plnili své stranické povinnosti. Následující
schůze pak postupně probíraly jednotlivé členy, kterým desítkoví důvěrníci
nebo výbor dali možnost své nedostatky ještě napravit, například doplatit
členské příspěvky.48
Na okresní úrovni měl na starost provádění prověrky organizační
tajemník, jenž této činnosti věnoval značnou pozornost. Nejenže shromažďoval výsledky z jednotlivých organizací, ale také se sám v roli instruktora
vydával prověřovat do organizací. To dokládá tajemníkova zpráva o návštěvě místní organizace prvního brněnského okresu č. 2–33 v Masarykově
čtvrti, kterou zaslal 15. října 1948 na organizační oddělení ÚV KSČ.49
strany, neplnil stranické povinnosti nebo hrubě porušil stranickou kázeň. Dále organizační
řád znal možnost vystoupení ze strany, které nastávalo ve chvíli, kdy straník po dobu šesti
měsíců neplatil členské příspěvky. O kázeňských trestech rozhodovaly základní organizace
strany a člen se mohl odvolat k vyšším patrům stranické hierarchie Organizační řád z roku
1949 hovořil jednak o ztrátě členství, které straníka postihlo, když po dobu tří měsíců neplnil
své stranické povinnosti a neplatil příspěvky a o vyloučení ze strany. Příčiny pro vyloučení
zůstaly od roku 1946 víceméně nezměněny. Z výše uvedeného je patrné, že organizační řád
sice neznal pojem škrtnutí ze seznamu členů, ale směrnice pro prověrku na to pamatovaly
a přirovnávaly vyškrtnutí k vystoupení ze strany. Srov. Příruční slovník k dějinám KSČ I. a II.
Praha 1964; NA Praha, AÚV KSČ, 100/1 – Generální sekretariát 1945–1951, sv. 11, aj.
78–79: Prověrka 1948 a 1950; tamtéž, 100/1 – Generální sekretariát 1945–1951, sv. 1, aj. 4:
Organizační řády.
46
Srov. K o l m a n , Arnošt: Zaslepená generace. Paměti starého bolševika. Brno
2005, s. 263 ad. Kolman tvrdí: „Šlo mi o to, že směrnice, vypracované organizačním oddělením
ÚV za vedení Marie Švermové a schválené předsednictvem ÚV, nesměřovaly k upevnění strany jako
předvoje dělnické třídy, nýbrž pouze k její očistě…, přičemž úplně přehlížely jak otázku třídního
složení strany, tak ideologii jejich členů.“
47
Obdobně dopadlo i Kolmanovo pranýřování základních organizací vybudovaných
podle místa bydliště, což považoval za sociálnědemokratické dědictví KSČ. Navrhoval prosadit bolševický výrobní princip (závodní organizace), který byl v padesátých letech skutečně
zaveden.
48
NA Praha, AÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv. 6,
aj. 31: Prověrka 1948.
49
Tato zpráva vyšla, snad po schválení v ústředí, v mírně zkrácené podobě v Rovnosti
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Tato zpráva nám poslouží k poodhalení konkrétního způsobu prověřování
v centru Brna. Funkcionáři této organizace patrně nebyli nadšeni, že má
prověrka proběhnout pod dohledem okresního organizačního tajemníka
Kadlece. Kadlec si hned na začátku schůze všiml nervozity v chování
místních funkcionářů, které se nevyhnul ani předseda organizace. Místní
funkcionáři měli být asi proč zděšení, protože Kadlec v jejich činnosti
nalezl řadu vad. Místopředsedovi například vytýkal, že nechápe důležitost
desítkářů, považoval je totiž pouze za výběrčí členských příspěvků. Pak
následovalo prověřování jednotlivých členů výboru organizace. Kadlec po
sebekritice funkcionářů a pohovorech s nimi konstatoval, že je potřeba
hlavně ideologicky školit staré soudruhy z řad dělníků, a s jistou hořkostí
dodal, že noví soudruzi z řad inteligence, kteří do KSČ vstoupili až po
Únoru, jsou ideologicky lépe vybaveni. Do této skupiny patřil i předseda
organizace, který vplynul do strany při sloučení se sociální demokracií
a jako jediný si prý pročetl Marxův Kapitál.50
Po prověření výboru byla na řadě prověrka zbytku členů, která se
prováděla na členské schůzi. Nejprve Kadlec přednesl referát, v němž se
zaměřil na vážnost prověřování. Poté předseda provedl před členy sebekritiku výboru, načež Kadlec vyzval přítomné k diskusi. Kadlec ve své
zprávě prokázal smysl pro konstrukci dramatického příběhu, který přes
pochmurný začátek ústí do dobrého konce, přičemž sám se v textu pasoval
do role straníka sice poněkud přímočarého, ale upřímného a hlavně vždy
ochotného poradit. Jeho zpráva pro ústředí totiž pokračuje tím, že po
výzvě k diskusi se nikdo nepřihlásil, všichni se báli jeho přísného výrazu,
což však Kadlec přítomným vysvětlil tím, že prošel „…tvrdou školu života“.
Po překonání bariéry se dle Kadlece diskuse rozběhla. Členové hovořili
o své oddanosti straně, co vše pro ni vykonali, což vedlo k tomu, že „…se
octla v nejednom oku slza“. Objevila se ještě peripetie, když jedna soudružka
nesouhlasila s prověřováním starých členů partaje, protože podle jejího
názoru svou věrností straně už svoji celoživotní prověrku složili.51 Kadlec
jí vysvětlil, že strana nedělá rozdíly mezi starými a novými, jen posuzuje,
zda svoji práci konají dobře a zda jsou řádnými komunisty. Kadlec končí
zprávu idylicky. Nejenže prověrka urovnala v organizaci napětí mezi staršími
komunisty a členy, kteří přestoupili do KSČ z jiných stran Národní fronty,
ale sám dokonce urovnal osobní spory mezi dvěma členy, kteří se před
prověrkou ani nezdravili a „…po schůzi odcházeli v soudružském rozhovoru
spolu k domovu“.52
dne 19. října 1948, s. 2. Čerpám z textu zaslaného na organizační oddělení ÚV KSČ.
50
Zmínka o Kapitálu v článku v Rovnosti chybí.
51
Tento jev nebyl ojedinělý. Zmiňuje se o něm i O. Šling, když stranické ústředí informuje
o průběhu prověrky v brněnském kraji.
52
NA Praha, AÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv. 7,
aj. 32: Prověrka 1948: Zprávy OV o průběhu prověrky, zprávy instruktorů, zápisy ze schůzí
OV a ZO.
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Prověrka se protahuje
I když jednatelé všech organizací byli osobně zodpovědní za to, že
do konce roku 1948 odešlou hlášení o výsledcích prověrky, nepodařilo
se tento termín dodržet a hlášení byla vymáhána po funkcionářích ještě
počátkem roku 1949.53 V lednu 1949 v okrese Brno I. ještě zbývalo prověřit několik soudruhů, kteří byli nemocní nebo mimo Brno, a celá akce
měla být podle slov organizačního tajemníka Kadlece uzavřena do konce
února.54 Také Rovnost oznámila závěr prověrky na konci února s tím, že
nastanou-li ještě ve výsledcích změny, musí je organizace ihned hlásit na
okres a kraj, aby nenastaly zmatky ve stranické kartotéce.55 Všichni členové
a hlavně kandidáti členství byli upozorněni, že prověřováni budou i nadále,
i když ne nárazově, ale stálou kontrolou, jak plní zadané úkoly.56 Prověrka
přecházela v pravidelné dohlížení. Stalo se tak mimo jiné z dalšího důvodu.
Vedle prověřených, vyškrtnutých a vyloučených byla ve straně zavedena,
jak jsme se zmínili výše, kategorie členů prověřených s lhůtou tří nebo
šesti měsíců. Do takto určeného termínu, nominálně šlo o březen a červen
1949, měli tito soudruzi možnost své přiznané nebo odhalené prohřešky
napravit. Poté se přistoupilo k novému přezkoušení.
Původně měly být prověrky skončeny do konce roku 1948, ale viděli
jsme, že v Brně se tento termín zdaleka nepodařilo splnit. Jiným zásadním
nedostatkem prověrek byl jejich průběh. Stranické špičky nemohly nevidět,
že přísně pojatá prověrka se často proměnila v poklidné popovídání si se
známými a přáteli, kdy nikdo nechtěl druhému příliš uškodit. Brněnský
krajský tajemník Otto Šling zaslal v listopadu 1948 vedoucí organizačního
oddělení ÚV KSČ Marii Švermové dálnopis, jehož obsah byl zaměřen na
chyby, které se objevovaly při prověrkách. Krajští funkcionáři při kontrolách průběhu prověřování zjistili, že centrem předepsaný průběh prověrky
zakotvený v několika směrnicích, se na řadě míst vůbec nedodržoval.
Problémy začínaly již na okresní úrovni, protože okresní instruktoři, kteří
měli hlídat prověrky v základních organizacích, se na výborové a členské
schůze nedostavovali. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let však byla
absence dohlížejících funkcionářů v jim svěřených organizacích běžným
jevem nejen při prověrkách, ale také při jiných jednáních. V městských
organizacích, kde dominovali úředníci a živnostníci, což je samozřejmě
také případ okresu Brno I., se podle Šlinga objevovaly prvky nedodržování vertikální linie moci. Stalo se například, že členové výboru základní
organizace přehlasovali názor okresního instruktora a prosadili prověření
svého kolegy. Jindy byl návrh členů výboru přehlasován na členské schůzi
53
54
55
56

Rovnost, 23. prosince 1948, s. 12, a 6. ledna 1949, s. 6.
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 1.
Rovnost, 23. února 1949, s. 4.
Rovnost, 5. ledna 1949, s. 4.
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a opět došlo k zmírnění výsledku prověrky. V obou případech jde o střet
dvou principů vnitrostranické politiky, který v tomto období strana řešila.
Jedna cesta se snažila dodržovat skutečnou vnitrostranickou demokracii,
druhá se opírala o nutnost plnit příkazy nadřízených orgánů a funkcionářů.
Příkazový systém po vzoru VKS(b) byl předem předurčen k úspěchu. Dalším negativem prověrek se staly třenice mezi zasloužilými straníky, z nichž
někteří v KSČ pracovali od jejího založení, a novými členy. Staří považovali
za urážku, když je zpovídali mladí. Přestože měli být všichni zainteresovaní
dobře seznámeni s otázkami pro prověřování a se způsobem kladení dotazů,
i zde se vyskytlo mnoho chyb. Buď byly otázky kladeny příliš jednoduše,
kdy tázaný odpovídal pouze ano či ne, a nemohla se tak podle Šlingovy
zprávy rozvinout sebekritika, nebo byly naopak pokládány dotazy příliš
teoretické, které obyčejné členy „…zahánějí do slepé uličky, poněvadž na
ně neumí odpovědět, například co je dialektický materialismus“. O posledním
okruhu problémů jsme se již zmiňovali. Členové nebyli ochotní si vzájemně
vytýkat chyby, projevovalo se „…lidské omlouvání chyb“ nedostatkem času,
rodinnými nebo zdravotními potížemi.57
V listopadu 1948 PÚV KSČ schválilo zavedení kandidátů členství ve
straně s tím, že všechny osoby, které chtějí vstoupit do strany, se stanou
nejprve kandidáty. Členové, u kterých se při prověrce zjistilo, že nevyhovují
požadavkům kladeným na člena strany, se měli převést do stavu kandidátů.58 Vedle prověřených členů se ve straně vytvořily další kategorie, které
musely prokazovat, že si plné členství zaslouží. Do těchto kategorií tedy
spadali členové prověření s lhůtou a nově vymezení kandidáti členství. Na
obě skupiny čekalo další prověřování a strana tak zaváděla permanentní
prověřovací stav, jímž si ověřovala loajalitu svých příslušníků. Organizační
tajemník okresu Brno I. Kadlec na počátku února 1949 v předsednictvu
informoval, že kandidáty a „soudruhy prověřené s lhůtou“  59 je třeba zapojit
do práce, a to hlavně v masových organizacích. Jejich aktivita měla být
kontrolována, a kdyby kandidáti neplnili zadané úkoly svědomitě, měla jim
být lhůta prodloužena. Naproti tomu mohla být zkušební doba zkrácena,
když se kandidát do práce aktivně zapojil.60 Okres se držel pokynů ústředí,
které určovaly, že kandidátská lhůta, pro dělníky jednoroční a pro ostatní
dvouletá, měla ukázat, jestli je uchazeč o členství ve straně způsobilý stát
se komunistou. Kandidátství propojovalo prověrku a přípravu nových členů
57
NA Praha, AÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv. 6,
aj. 31: Prověrka 1948.
58
Funkcionář, č. 21–22, 9. listopadu 1948; K a p l a n , Karel: Utváření generální linie
výstavby socialismu v Československu. Praha 1966, s. 149.
59
Zde měl patrně na mysli členy prověřené s čekací lhůtou 3 a 6 měsíců. Prověření s těmito
lhůtami po uplynutí zkušební doby byli znovu prověřováni a buď se stali plnoprávnými členy,
nebo, pokud neplnili úkoly a nezajímali se o práci ve straně a její politiku, byli převedeni do
stavu kandidátů či byli vyškrtnuti, popř. vyloučeni.
60
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 1.
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na členství ve straně.61 V létě 1949 proběhla v okrese Brno I. další vlna
prověrek. Jednak končilo půlroční zkušební období pro členy prověřené
s lhůtou, jednak se přistupovalo k prověřování jednoročních kandidátů.
Zároveň musel okres kontrolovat přijímání nových členů do organizací
z řad úderníků. Bez svolení okresu nesměl být přijat žádný nový kandidát.
Organizační komise okresu zpracovávala přihlášky do strany, jež jí posílaly
organizace. Některé shledávala jako kádrově nedostatečné a vracela je do
základních organizací, které měly posoudit, zda dotyční jsou „…hodni mít
legitimaci“.62
Otázka prověřování kandidátů přišla v prvním brněnském okrese
znovu na přetřes v červenci 1949, kdy Kadlec podal POV zprávu, že jednoroční kandidáti, kteří nejsou dělníky, jsou převáděni automaticky do
stavu dvouročních kandidátů. Dále jménem organizační komise navrhl
kontrolu prověrek, kterou komise provede a pak předloží okresnímu výboru
ke schválení. Ve středu 27. července 1949 oznámil okresní vedoucí tajemník Otakar Blaha, že mu den předtím sdělila soudružka Mašková z kraje,
že okres Brno I. byl vybrán, aby během jednoho týdne pro ostatní okresy
provedl vzorovou prověrku kandidátů a členů s lhůtou. Blaha funkcionářům
přislíbil, že do pondělí předloží předsednictvu OV seznam třetiny kandidátů a členů s lhůtou.63 Organizační komise stihla seznamy prověřených
kandidátů a členů jednotlivých organizací projít do začátku srpna a ty pak
předala 3. srpna 1949 ke schválení plénu okresního výboru. Na seznamu
kandidátů a členů organizace bylo ke každému jménu napsáno rozhodnutí
organizace, zda byl prověřen, vyškrtnut či vyloučen64 a okresním výborem
bylo rozhodnutí buď schváleno, nebo mohl být přidán ještě jeden rok kandidatury. Dokladem nedodržování plánovaných termínů a administrativní
nedostatečnosti určitých základních organizací je informace, že některé
závodní organizace ještě s prověrku vůbec nezačaly, jiné nevedly z prověrek zápisy.65 Vzorová prověrka byla podle slov organizačního tajemníka
Kadlece téměř dokončena až k 24. srpnu 1949. Jistá rozhodnutí okresu se
patrně nesetkala v organizacích s pochopením, protože místní funkcionáři
byli voláni na okresní sekretariát, kde jim pracovníci aparátu vysvětlovali,
proč byli někteří jejich členové převedeni do stavu kandidátů.

61
K a p l a n , K.: Utváření, s. 150.
62
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 1.
63
Tamtéž.
64
Organizace uvádějí tyto typy výsledků: prověřen; 1–2 rok kandidatury; zřídka vyškrtnut
či vyloučen.
65
AMB, R 150, kart. 28, inv. č. 13, Zápis ze zasedání pléna OV Brno I. z 3. srpna 1949.
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Výsledky prověrky
Po první poúnorové prověrce se členská základna KSČ ztenčila o 107
tisíc členů.66 V průběhu celé prověrky stranický aparát sledoval, jak celá
akce probíhá, kolik členů je již v jednotlivých krajích popřípadě okresech
prověřeno. Už v průběhu prověrky Rudolf Slánský upozorňoval na příliš
shovívavý postoj organizací k prověřovaným. Zejména pokud šlo o nedělnické vrstvy, představovalo si ústředí, že jich až 80 % bude převedeno
do stavu kandidátů, ale tohoto čísla KSČ po skončení prověrky rozhodně
nedosáhla. Nakonec bylo do stavu kandidátů v českých zemích převedeno 21,7 % členů.67 Ke konci března 1949 mělo organizační oddělení ÚV
KSČ k dispozici hlášení z brněnského kraje, které informovalo, že kladně
bylo prověřeno 67 % členů, kdežto prověřených s tří nebo šesti měsíční
lhůtou bylo téměř 6,7 %. Jedno či dvou ročních kandidátů se pak v kraji
nacházelo 21,9 %.68 Tomuto číslu by odpovídala i situace na okrese Brno
I. Podle toho, z jakých údajů o stavu členstva vyjdeme, zjistíme, že procentuální zastoupení kandidátů se v listopadu a prosinci 1949 pohybovalo
mezi 19 a 25 %.69 Zcela jiný poměr členů a kandidátů ovšem hlásily organizace v lednu 1950, když uváděly, že v okrese je 47 % (4811) kandidátů
členství.70 Podobná cifra byla zmíněna i v květnu 1950, kdy u příležitosti
prověrky kandidátů uvedl nový organizační tajemník Enenkl, že okres má
„asi 4 200 kandidátů“.71
K této druhé a zároveň vysoké hodnotě podílu kandidátů členství
v okrese Brno I. bychom se klonili i my. Připomeneme znovu, že okres se
nacházel ve středu moravské metropole, kde bylo ve straně organizováno
mnoho úředníků, živnostníků a inteligence, kdežto dělníků zde působilo
méně. Dvouletá kandidátská lhůta byla při prověřování určena právě straníkům zaměstnaným v nedělnických profesích. Když hlavní část prověrky
v březnu 1949 končila, vykazoval okres Brno I. 41 % kandidátů s dvouroční lhůtou a 3,6 % kandidátů s lhůtou jednoroční. V porovnání s celou
republikou i s krajem se okres výrazně lišil celkovým podílem kandidátů,
kterých zde bylo jednou tolik, a enormním zastoupením kandidátů s dvouroční lhůtou. Tím pádem se počet prověřených neblížil obvyklým 70 %,
66
M a ň á k , J.: Proměny, s. 15.
67
K a p l a n , K.: Utváření, s. 151–152. V lednu 1949 bylo do stavu kandidátů převedeno pouze 5, 9 % straníků z nedělnických vrstev.
68
NA Praha, AÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951, sv. 6,
aj. 31: Prověrka 1948.
69
Jak jsem uvedl výše, máme k dispozici tři údaje o členstvu z podzimu 1949. K 9. listopadu je zmínka o 11 605 členech. Sem byli patrně započítání i kandidáti. K 23. listopadu
bylo členů 8 679 a k 14. prosinci máme údaj o 10 680 členech a kandidátech. Porovnáme-li
tato čísla, dostaneme oněch 19 %, resp. 25 %.
70
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 2.
71
Tamtéž, Zápis ze schůze POV Brno I. z 19. května 1950.
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ale dosahoval pouze něco přes 40 %.72 Můžeme tedy shrnout, že prověrka
v námi sledovaném okrese do jisté míry splnila očekávání funkcionářů.
Velké procento členů z nedělnických profesí bylo zbaveno plnohodnotného
členství v KSČ. Na druhou stranu ale nebyli ze strany přímo vyloučeni či
vyškrtnuti (v těchto případech se okres držel v mezích krajských i českého
průměru),73 nýbrž byli převedeni do stavu kandidátů. Měli dva roky na to,
aby ukázali, zda jsou ochotni pro stranu pracovat a zda do ní nevstupovali
jen z kariérních důvodů.
Prověrka určitě rozvířila vody v organizacích a rovněž odkryla nedostatky ve vztazích mezi okresem a organizacemi. Okresní funkcionáři kontrolovali průběh prověrek v organizacích a někdy s nimi nebyli spokojeni.
Většinou předsednictvo OV schválilo předložená rozhodnutí o prověření
ze základních organizací, ale s některými jejich závěry se okresní organizace
neztotožňovala. V listopadu 1949 okres uložil ve čtyřech případech změnit
závěr prověrky z vyškrtnutí na vyloučení. V prosinci 1949 okres zasahoval
v případě revize prověrky a pokusu o rozsáhlé vyškrtávání a vylučování74
ve stranické organizaci na poštovském úřadu Brno II. Okresní organizaci
vadilo, že revize prověrky nebyla řádně hlášena na okrese, který nevěděl, co
se v organizaci děje. Na mimořádné schůzi 2. ledna 1950 se projednávaly
příčiny situace na poště. Okresním funkcionářům bylo zástupci organizace
vysvětleno, že zde pracuje hodně bývalých národních socialistů, kteří byli
po prověrce převedeni do kategorie kandidátů členství. Při revizi prověrky
se jich organizace chtěla zbavit. Okresní vedoucí tajemník Otakar Blaha
zdůraznil nutnost splnit základní předpoklady pro tato opatření a zeptal
se, „…zda-li bylo vyloučení a zbavení členství projednáno a odhlasováno na
členských schůzích ve smysl organizačního řádu v dílčích organizacích. Musíme postupovat podle stanov.“ Mířil hlavně na fakt, že organizace při revizi
spolupracovala s krajem, a nikoliv s okresním výborem. Kádrový důvěrník
stranické organizace na poště Smýkal vysvětlil, že revize byla nutná, protože
bývalí národní socialisté se stali dokonce předsedy dílčích organizací KSČ.
Při revizi se prý chovali arogantně, přičemž „…odpovídali členům konajícím
revizi prověrek s poznámkou, že se ještě uvidíme, a provokativně dávali legitimace strany komisi …, nevěděli nic o IX. sjezdu a tvrdili, že to byl 32. sjezd75
apod.“. Tito byli vylučováni. Kdežto ti, co „…bez zájmu odpovídali komisi“,
byli vyškrtnuti ze seznamu straníků. Smýkal okresní funkcionáře ubezpečil,
že se postupovalo podle směrnic zveřejněných v Rovnosti a Funkcionáři
72
NA Praha, Archiv ÚV KSČ, 100/4 – Organizační oddělení M. Švermová 1945–1951,
sv. 6, aj. 31: Prověrka 1948.
73
V českých zemích bylo do března 1949 vyloučeno 1,1 % členů a vyškrtnuto 2,5 %
členů; v brněnském kraji bylo vyloučeno 0,8 % a vyškrtnuto 2,1 % členů a v okrese Brno I.
bylo 0,5 % vyloučených a 2,7 % vyškrtnutých.
74
Členství bylo zbaveno 138 lidí a vyloučeno 35 lidí, přičemž asi 50 z nich se odvolalo.
Srov. Zápis ze schůze POV Brno I. z 28. prosince 1949, AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 1.
75
Patrně naráželi na sjezd národních socialistů.
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a že na členských schůzích nikdo nic nenamítal, a proto vše krajský výbor
přijal jako schválené. Blaha se s vysvětlením nespokojil a podotkl, že
podle organizačního řádu se mají organizace snažit všechny členy zapojit
a také jejich práci kontrolovat. Smýkal zdůraznil, že komise postupovala
opatrně u bývalých odbojářů, avšak nebylo možné tolerovat situaci, kdy si
poštovní zřízenci tropili legraci z členů komise složené z „…dělníků, kteří
po zaměstnání v Zbrojovce a Gottwaldových závodech přišli plnit stranický
příkaz“. Shodu zprostředkoval nakonec místopředseda OV Řezáč, který
připomněl povinnost tyto záležitosti hlásit nejprve na okrese a až pak na
kraji, zároveň však řekl, že formální stránka revize byla v pořádku, okresní
výbor s ní souhlasí a bere ji na vědomí.76 V této konfrontaci, která se odehrála na jediné schůzi, se protnulo několik rovin: 1. vztahy uvnitř strany
(okres – kraj); 2. kritéria prověrek (minulost komunistů: odboj, příslušnost
k jiným stranám); 3. dodržování organizačního řádu; 4. třídní hledisko
(zaměstnanci pošty – dělníci).
Strana se s výsledky první prověrky nespokojila a během dalších let
přicházely prověrky nové. Ještě nestačily být dořešeny sporné případy první
prověrky a už se na konci jara 1950 přistoupilo k prověřování kandidátů
členství.77 Druhá vnitrostranická prověrka pak probíhala v souvislosti
s výměnou stranických legitimací od léta 1950 a její zajištění a hodnocení
tvořilo významnou součást většiny schůzí předsednictva OV v druhé polovině roku 1950.78 Druhá prověrka se měla podle Šlinga vystříhat kladení
hloupých otázek, ale hlavně měla pomoci najít nové schopné funkcionáře,
kterých se straně nedostává.79 Výše jsme se zmínili o prvním místu, které
okres obsadil při poúnorovém masovém náboru. Po zatčení Šlinga funkcionáři okresu informovali, že vysoký počet dvou a půl tisíce kandidátů
strany odešel nebo byl v průběhu prověrky vyškrtnut právě z důvodu
neuváženého, širokého náboru do strany. Okresní funkcionáři se rovněž
vrátili k případu dosud nedořešených prověrek na poštách. Údajně zde
vůbec nemohli zasahovat na příkaz pracovnice krajského sekretariátu
Růženy Dubové spojované s činností Šlinga. 80 To bychom se však dostali
k jinému, jistě neméně zajímavému problému vnitřní politiky KSČ na
přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Na předchozích stránkách jsme se věnovali dvěma vybraným okruhům
z vnitrostranické činnosti OV KSČ Brno I. na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století – plánování práce a prověřování členstva. Dospěli jsme
k některým zajímavým závěrům, které umožní zpřesnit pohled na KSČ, jež
76
AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 2.
77
Tamtéž.
78
B u r s í k , Tomáš: Okresní výbor KSČ v Příbrami a jeho místo ve struktuře aparátu
KSČ v letech 1948–1955. Podbrdsko 12, 2005, s. 122; AMB, R 150, kart. 1, inv. č. 2.
79
MZA Brno, G 560, kart. 7, i. j. 17, Zápis ze schůzi KV z 12. srpna 1950.
80
MZA Brno, G 560, kart. 7, i. j. 17, Zápis ze schůze KV z 11. listopadu 1950.
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je někdy pojímána jako monolitická organizace řídící se pokyny z centra.
Průzkum činnosti základních a okresních organizací však ukazuje, že místní funkcionáři ne vždy přesně plnili směrnice nadřízených orgánů, které
se mnohdy při pohledu zdola jevily jako stěží proveditelné, ba dokonce
naivní. Jedno z vysvětlení může spočívat v tom, že funkcionáři na nižších
patrech stranické hierarchie sice věděli, jaká pravidla by se měla dodržovat
či jaké úkoly po nich ústředí vyžaduje, ale někdy byly požadavky z centra
příliš náročné či z pohledu okresu málo akutní (v našem případě pokud
šlo o dodržování plánu), jindy se dostávaly do konfliktu s lokálními zájmy
a vazbami (v případě prověrky), takže pomyslné náklady na jejich realizaci
nevyrovnávaly případné zisky. Tím se vracíme k tvrzení Jiřího Kabele
o hráčích a herním rámci. Je zřejmé, že existoval herní rámec určovaný
pražskou centrálou, ale funkcionáři okresních a základních organizací si
tento modifikovali, respektive interpretovali, podle místních podmínek. Tak
si vytvořili vlastní specifický herní rámec, v jehož mantinelech pak sehrávali
svá jednání a sledovali své konkrétní cíle. Dohled v rámci vertikální linie
moci uvnitř strany tedy nebyl všudypřítomný, všemocný, jedním slovem
totální. Domníváme se, že výzkum základních a okresních organizací strany,
tedy pokusu uchopit moc v jejích místních, okrajových institucích,81 může
ukázat, jak a kým konkrétně byla moc vykonávána. Pokud zvolíme tento
úhel pohledu, zjistíme, že nelze hovořit o homogenní nadvládě stranického
ústředí, ba dokonce o nadvládě jedné skupiny či jedince nad druhými,
ale o existenci a působení moci v strukturované síti. Funkcionáři zavěšení
v této síti moc jednak zakoušejí, zároveň ji také vykonávají. Nejsou jen její
oběti, ale i přenašeči a producenty. V uzlových bodech sítě pak vznikají
rozličné konflikty, při nichž dochází k různým protichůdným rozhodnutím
a k vyjasňování si pozic, rolí a k přeznačování herního rámce.

81

Foucault,
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Plan und Revision
Aus der Tätigkeit des Kreisvorstands der KPTsch in Brünn I
an der Wende der vierziger/fünfziger Jahre des 20. Jahrhundertes
Die Studie beschäftigt sich mit zwei Fragen innerhalb der parteipolitischen Tätigkeit
des Kreisvorstands der KPTsch Brno I um 1950 – der Planung der Arbeit sowie der Überprüfung der Mitgliedschaft. Der Autor vermag dabei interessante Einblicke zu vermitteln,
die es ermöglichen, unsere Sicht auf die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
– die zuweilen als monolithische, den Weisungen der Zentrale gehorchende Organisation
verstanden wird – in einigen Punkten zu korrigieren. Die Hinterfragung der Tätigkeit der
Grund– und Kreisorganisationen zeigt, dass örtliche Funktionäre nicht immer vollends die
Richtlinien der übergeordneten Organe umsetzten. Die Vorgaben aus der Parteizentrale
wurden verschiedentlich entsprechend den lokalen Gegebenheiten sowie eigener machtpolitischer Interessen modifiziert. Einleitend befasst sich der Vf. mit dem Versuch einer
rationalen Planung der Parteiarbeit. Die KPTsch sollte sich zu einem gut funktionierenden
bürokratischen Instrument entwickeln, das nicht allein die wachsende Zahl der Mitglieder
überwachte, sondern das zugleich in der Lage sein sollte, den gesamten Staat effektiv zu
leiten. Dabei wird deutlich, dass sich trotzdem die übergeordnete Bezirksorganisation (leitung) aufmerksam mit der Planung der Arbeit in den Kreisen befasste, der Arbeitsplan
nicht eingehalten wurde, Termine bei der Erfüllung von Aufgaben verschoben und häufig
das gesamte Verzeichnis geplanter Aktivitäten lediglich auf dem Papier stand.
Mit der Verbesserung der Tätigkeit der Partei hing auch die erste Überprüfung der
Mitgliedschaft nach dem Februar 1948 zusammen, deren entscheidende Phase im Herbst des
gleichen Jahres verlief. Die Überprüfung stand unter dem Leitgedanken, die Partei müsse
sich von denjenigen Mitgliedern trennen, die klassenmäßig und moralisch ungeeignet seien,
beim Aufbau des Sozialismus der KPTsch anzugehören. Zugleich sollte die Revision in den
Reihen der Mitglieder neue, qualifiziert erscheinende Funktionäre auffinden. Der Verlauf der
Überprüfung wiederum machte deutlich, dass das Funktionieren der Partei zahlreiche Mängel
beinhaltete, zumal sich die Richtlinien der Führung in den unteren Ebenen der Parteihierarchie
verschiedentlich den Bedürfnissen und Möglichkeiten konkreter Organisationsstrukturen
anpassten. Diese Situation zeigte sich ausgeprägt auch im Kreis Brno I., der darüber hinaus
durch seine nichtproletarische Zusammensetzung der Mitglieder in den Grundorganisationen
ins Auge fiel, da er im Zentrum der mährischen Metropole lag.
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Verlauf der Überprüfungen, deren Schwerpunkt in den Grundorganisationen der Partei lag. Dieser Verlauf wird an einem konkreten
Beispiel dokumentiert – der Revision in der Grundorganisation im Masaryk-Viertel, bei der
einige Schwachpunkte der gesamten Aktion zutage traten. Zu den gravierenden Fehlern
gehörte die Benevolenz gegenüber den Überprüfungen, so dass sich die strenge Kontrolle in
eine formale Pflichterfüllung sowie das gegenseitige Verdecken der Fehler wandelte. Auf der
anderen Seite erfüllte die Überprüfung im Kreis Brno I. ihre Aufgabe dahingehend, dass die
in nichtproletarischen Beschäftigungen tätigen Mitglieder nicht überprüft wurden, sondern
der Übertritt in den Stand von Kandidaten oder Mitgliedern mit einer Frist verbunden wurde,
innerhalb derer sich zeigen sollte, ob sie geeignet waren, Mitglieder der KPTsch zu werden.
Gerade deshalb gab es – im Unterschied zu den Ergebnissen in der gesamten Republik – im
Kreis Brno I. annähernd 30% weniger überprüfte Mitglieder. Im Gegenteil: Hier füllten sich
signifikant die Reihen der Kandidaten auf eine Mitgliedschaft. Die Überprüfungen enthüllten
auch die konfliktgeladenen Beziehungen innerhalb der vertikalen und horizontalen Struktur
der Partei, wo es zu verschiedenen widersprüchlichen Entscheidungen und zur Klärung der
Positionen sowie Kompetenzen in der Parteihierarchie kam.
Übersetzt von Thomas Krzenck
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Margita Havlíčková
Operní Divadlo V taverně
aneb Kde to ten Mozart v Brně vlastně hrál?

V prvním čísle Časopisu Matice moravské 125/2006 uveřejnil Rudolf
Pečman článek Mozart a Morava. První doteky genia s našimi zeměmi.1 Jedním
ze zdrojů, z nichž čerpal informace, byl i můj článek Divadlo na Zelném trhu
v 18. století, který vyšel ve sborníku Reduta. Divadlo na Horním náměstí.2 Ani
mi tak nevadí skutečnost, že z tohoto článku doslovně opsal některé pasáže
a neuvedl přitom moje jméno. Vadí mi, že díky neznalosti historie operního
divadla na Horním (Zelném) trhu dokázal za použití mého textu vymyslet
tolik vlastních chybných tvrzení, že musím reagovat a na základě svého
dlouholetého výzkumu barokního profesionálního divadla v Brně pokusit
se uvést věci na správnou míru. Podobně jako R. Pečman postupovala totiž
před lety také brněnská historička umění C. Hálová-Jahodová, když psala
svůj článek o Redutě.3 I ona tehdy opisovala ze starších studií německých
historiků brněnského divadla a z neznalosti věci uvedla do života řadu omylů, které jsou, bohužel, dodnes opisovány jinými renomovanými badateli,
aniž by se někdo zamyslel nad podstatou nesmyslných výroků autorky. To
se týká např. vročení stavby operního domu, pro niž Hálová-Jahodová určuje rok 1731, přičemž píše dokonce o přestavbě již stávajícího divadla,4 ale
neuvádí jediný konkrétní zdroj této (nepravdivé) informace. Takové kvapné
závěry vyslovuje pisatel zpravidla tehdy, když zapomíná na specifika dějin
divadla a nazírá na ně jen z pohledu vlastního oboru. Uvedu příklad. R. Pečman píše ve své studii o Mozartovi: „O Velikonocích 1763 vstupuje do Taverny
1
P e č m a n , R.: Mozart a Morava. První doteky genia s našimi zeměmi. ČMM 125,
2006, s. 77–93.
2
H a v l í č k o v á , M.: Divadlo na Zelném trhu v 18. století. In: Reduta. Divadlo na
Horním náměstí. Brno 2005, s. 33–39.
3
H á l o v á - J a h o d o v á , C.: Reduta. Opus musicum 2, 1970, č. 9–10, s. 302–
308.
4
K tomu viz H a v l í č k o v á , M.: Operní Divadlo V taverně. In: Sborník příspěvků
z mezinárodní konference O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Univerzita Palackého. Olomouc
2005. Zde porovnávám různá hypotetická data stavby uváděná u různých autorů, nejen tedy
u C. Hálové-Jahodové. Tato data se pohybují mezi lety 1730–1736, s výjimkou roku 1733,
v němž však právě divadlo bylo, jak jsem dokázala na základě četných dochovaných archivních
materiálů, postaveno. Další obsáhlá studie k problému stavby operního Divadla V taverně je
připravena k tisku do nejbližšího čísla sborníku Brno v minulosti a dnes.

Časopis Matice moravské 127/2007
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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.“5
Pečmana jako muzikologa přirozeně vede k takovému ocenění Nového kulhavého ďábla jméno skladatele Josepha Haydna, kterého dokonce označuje
za autora kusu. Ve skutečnosti byl skladatel v tomto případě osobou zcela
vedlejší. Jevištní úprava Le Sageova Kulhavého ďábla se totiž uváděla pod
jménem Johanna Josepha Felixe von Kurze, zvaného Bernardon, jednoho
z nejvýznamnějších představitelů pozdně barokní vídeňské improvizované
komedie, přičemž Kurz sám tuto hru převzal z repertoáru francouzského
jarmarečního divadla!6 Nový kulhavý ďábel nebyl proto nastupujícím novým
žánrem německého singspielu, nýbrž jedním z posledních výhonků pozdně
barokní extemporované burlesky a tento titul představoval Brunianovu úlitbu vkusu lidového publika. Skutečně pozoruhodnou nabídku Brunianova
brněnského repertoáru tvořily úplně jiné hry – Corneillův Cid a Polieuctes,
Racinův Britanicus, Voltairova Zaira a Čínský sirotek, Gottschedův Umírající
Cato, Otwayovy Zachráněné Benátky, Lessingova Miss Sara Sampson, Goldoniho Chytrá vdova a Pamela a Molierův Tartuffe.7 Dnes už zřejmě nelze
zjistit, co z toho Brunian v Brně skutečně realizoval, ale jen samotný dramaturgický výběr z okruhu tzv. pravidelných, povětšinou veršovaných dramat
(regelmäßige Schauspiele) svědčí o silném vlivu Vídně, odkud se k nám šířily
osvícenské představy o divadle, jež na tamní Akademii v šedesátých letech
18. století hlásal vídeňský univerzitní profesor a dvorní rada Joseph von
Sonnenfels. To byl nejen všestranně vzdělaný muž, ale především vlivný
zastánce pravidelného dramatu a současně zapřisáhlý odpůrce jakéhokoliv
druhu improvizace na jevišti. Z tohoto hlediska je Brunianova přítomnost
v Brně dosud nezhodnoceným přínosem do kapitoly české divadelní kultury
v době osvícenských reforem.8
Vraťme se však k otázce budovy operního divadla v Brně v době
Mozartovy návštěvy v prosinci 1767. Shodnout se snad lze jen na tom, že
šlo o divadlo postavené v roce 1733 v jižní části Horního (Zelného) trhu.
Většina omylů Rudolfa Pečmana o tomto operním domě ovšem vyplývá
z faktu, že nezná správné historické názvy všech částí objektu, který dnešní
Brňané nazývají Redutou. Nuže, tento objekt byl městem vždy využíván
jako víceúčelové zařízení a v dobových úředních záznamech z 18. století jej
najdeme pod třemi pojmenováními, jelikož každá jeho část sloužila jinému
5
P e č m a n , R.: Mozart a Morava, s. 86.
6
H y v n a r , J.: Johann Josef Felix von Kurz zvaný Bernardon. In: Divadlo v Kotcích.
Praha 1992, s. 120.
7
D ’ E l v e r t , Ch.: Die Geschichte des Theaters in Mähren und Oest. Schlesien. Brno
1852, s. 82.
8
K tomu viz H a v l í č k o v á , M.: Baroko kontra osvícenství: střetnutí dvou epoch
v Městském divadle na Zelném trhu v Brně. In: Miscellanea. Praha 2005.
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účelu: byla to taverna (die Taffern, die Taferne), to znamená výčep či hostinec, dále tzv. Qvartirhaus, neboli ubytovací zařízení pro významnější hosty,
a konečně od konce listopadu 1733 také divadlo, čili Opera-haus, případně
Comoedi-haus. Pro tavernu a kvartýrhaus existoval v úředních dokladech
také společný název die Stadttaverne (die Stadttafferne), to jest obecní neboli
městská taverna, nikdy však do tohoto celku nebylo ani významově, ani
fakticky zahrnuto divadlo. Tak např. na brněnské divadelní ceduli z roku
1749, kterou publikoval W. Schram, můžeme číst: „Die Schau-Platz ist in
dem Opern-Haus nächst der Tafern.“  9 Tento citát zřetelně dokazuje, jak diferencovaně vnímali Brňané v roce 1749 (ale ještě i dlouho potom) objekt
dnešní Reduty na Zelném trhu – vzájemné prostorové dispozice taverny
a operního divadla jsou zde jasně a srozumitelně vyjádřeny: operní divadlo se nalézalo v e d l e taverny. Uvedené tři názvy – Taffern, Qvartirhaus
a Opera-Haus – se v dobových úředních knihách velmi přesně rozlišovaly
už proto, že z každé části objektu plynuly do obecní pokladny zvláštní
příjmy. Jestliže jsem zmínila ve svém článku Divadlo na Zelném trhu v 18.
století správné názvy pro operní dům z roku 1733 (Opera-Haus, Opernhaus,
Spielhaus a Comedienhaus),10 pak jsem chtěla upozornit na užívání chybného
pojmenování Reduta, který až do otevření divadla Reduta na podzim 2005
používali pro divadlo z 18. (a dokonce i ze 17.11) století všichni čeští i zahraniční badatelé po vzoru C. Hálové-Jahodové, aniž by vzali na vědomí, že
přinejmenším do roku 1785 takový pojem, a tudíž ani žádný objekt toho
jména, neexistoval. Označení Redoutengebäude pro bývalou městskou tavernu
(tj. pro tavernu a kvartýrhaus) nalezneme v dobových záznamech teprve po
roce 1800. Avšak i když už potom byl redutní sál postaven, neměl ještě více
jak sto let s provozováním divadla nic společného, a proto neexistovalo ani
divadlo zvané Reduta. Teprve v roce 1909 přestavěli brněnští Němci bývalý
redutní sál na komorní divadelní scénu, na níž se hrálo do roku 1993, kdy
byla budova Reduty na několik let uzavřena. Zmatek panující v názvech
i datech postavení barokního operního domu je mimochodem jasně patrný
9
Mährisches Magazin für Biographie und Kulturgschichte, I. Bd. Hg. von Dr. Wilhelm
Schram. Brünn 1908, s. 78.
10
H a v l í č k o v á , M.: Divadlo na Zelném trhu, s. 36.
11
V 17. století totiž žádná divadelní budova v Brně neexistovala. První specializovaný
divadelní dům zde postavil až italský impresário Angelo Mingotti. I tady se ovšem R. Pečman
plete, když píše, že Mingotti vystupoval v jakési Jízdárně. Ve skutečnosti Mingotti hrál se svým
souborem ve vlastním soukromém dřevěném divadle, v libretech oper nazývaném nové Divadlo
V jízdárně (Novo Teatro alla Cavalleriza), které si na vlastní náklady postavil s povolením úřadů
na pozemku stavovské jízdárny u Brněnské brány. V tomto divadle potom hrál přibližně od
konce října 1732 jen do konce karnevalové sezóny, tj. do 17. února 1733. (K tomu viz H a v l í č k o v á , M.: Operní divadlo Angela Mingottiho ve stavovské jízdárně v Brně. Sborník prací
filozofické fakulty brněnské univerzity, Q 7, 2004, s. 40–48.) R. Pečman se také mýlí, když píše,
že stavovská jízdárna sloužila k divadelním produkcím ještě v době Brunianova pobytu v Brně
v roce 1763. Mnou prostudovaná úřední korespondence divadelních ředitelů s brněnskými
úřady dokazuje, že naposledy hrál ve stavovské jízdárně v roce 1725 Felix Kurz, otec J. J. F.
von Kurze-Bernardona.
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u různých autorů i ve sborníku Reduta. Divadlo na Horním náměstí. Chaos
vládl donedávna i v samotné představě, kde se vlastně v letech 1733–187012
konaly divadelní produkce. Tak např. Otto G. Schindler, významný znalec
dějin středoevropského barokního divadla, píše v jedné své studii: „Druhá
polovina tohoto souboru cedulí přísluší do Brna, kde bádenská společnost vystupovala na jaře roku 1766 a pak v zimní sezóně 1766/1767 v ‚Opeře‘ – dnešním
divadelním sále Reduty.“  13 V roce 1993, kdy Schindler svoji studii uveřejnil,
byl tehdejším divadelním sálem Reduty dnešní Mozartův sál s vestavěným
jevištěm, zatímco na místě původního barokního divadla se nacházelo skladiště kulis. R. Pečman však ve svém článku „obohatil“ pojmenování operního divadla z roku 1733 o další, nikdy neexistující názvy. Cituji některé
z nich:
„… Jan Trojan nás nedávno seznámil s problematikou divadla na dnešním
Zelném trhu – Reduty –, tedy bývalé Taverny. …“14
„…první divadelní budovou se stala obecní Taverna na Zelném
trhu. …“  15
„… Pro uskutečnění společného vystoupení Mozartových dětí byla vybrána
Taverna, tedy zdejší divadlo…“  16
„… Obě děti, ‚Wolfík‘ a ‚Nannerl‘, vystoupí v Redutě, tedy ve zdejší Taverně.
…“  17
„… Stavba Malé taverny na Zelném trhu byla zahájena někdy po Velikonocích 1733, nejpozději však v létě téhož roku. …“  18
Z uvedených citátů je patrné, že R. Pečman užívá pro nejstarší brněnské
operní divadlo z let 1733–1785 tyto názvy: divadlo Reduta, divadlo Taverna
(příp. divadlo obecní Taverna) a divadlo Malá taverna. Z nich název divadlo
Reduta, jak již bylo řečeno, je chybný, jelikož v roce 1767 (v roce vystoupení
sourozenců Mozartových) žádný redutní sál, ani divadlo Reduta neexistovaly.
Tento pojem není roku 1767 adekvátní a Mozart proto nevystupoval ani
v divadle Reduta, ani v redutním sále, ale ani v jakémsi divadle zvaném Taverna, jak rovněž tvrdí Rudolf Pečman. Užití názvu Taverna pro divadlo je, jak
také vyplývá z výše uvedeného, chybné, protože taverna a divadlo byly dvě
různé části jednoho objektu, každá se svou vlastní specializovanou a spolu
neslučitelnou funkcí. Mozart a jeho sestra tudíž nemohli vystupovat v divadle zvaném Taverna, jelikož toto zařízení v Brně neexistovalo (a to nikdy).
R. Pečman si zřejmě špatně přečetl název, které pro operní divadlo z roku
12
V roce 1733 byl postaven na parcele východního křídla dnešní Reduty první operní
dům, v roce 1870 divadlo naposledy (potřetí) vyhořelo.
13
S c h i n d l e r , O. G.: „Hra představovaná osobami, jež jsou té řeči zcela neznalé“.
Divadelní revue 4/1993, s. 45.
14
P e č m a n , R.: Mozart a Morava, s. 86.
15
Tamtéž, s. 87.
16
Tamtéž.
17
Tamtéž.
18
Tamtéž, s. 91.
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1733 užívám já ve svém článku ve sborníku Reduta. Divadlo na Horním
náměstí,19 – tento název zní operní Divadlo V taverně.20 Nevymyslela jsem si
toto pojmenování svévolně, ale převzala jsem je z operních libret impresáriů,
kteří v Brně v nově postaveném divadle působili v letech 1733–1740. Ti
zde užívali italského názvu Teatro novissimo della Taverna (případně jeho
německou variantu Theatro in der Taffern). O tom, co znamenal pojem obecní, neboli městská Taverna (die Stadttafferne) jsem psala už výše – přesto se
k tomuto problému v závěru ještě vrátím. Největším omylem R. Pečmana
je však užití pojmu Malá taverna. Není ovšem sám, kdo tohoto názvu užívá.
O tzv. Malé taverně se lze dočíst snad ve všech dosavadních pojednáních
o dějinách divadla na Horním (Zelném) trhu. Právě na jejím pozemku mělo
údajně nejstarší brněnské divadlo vzniknout, poté co Malá taverna v roce
1693, jak se také uvádí, vyhořela. Dále se můžeme dočíst, že se v Malé taverně
hrálo už od roku 1669, narozdíl od tzv. Velké taverny, která sloužila jako hostinec. Také já jsem ve svých starších studiích věřila v historickou existenci
Malé a Velké taverny a psala jsem o nich, ovšem jen do chvíle, dokud jsem se
neobrátila ad fontes. Po prostudování všech archivních dokumentů z roku
1733, týkajících se stavby brněnského operního divadla, j s e m n e n a šla jediný doklad, jediný úřední záznam, v němž by
se názvy Malá taverna a Velká taverna vyskytovaly.
Nenalezla jsem je dokonce ani v žádných starších záznamech, a to až k roku
1668, kdy byl učiněn, podle mého zjištění, dosud nejstarší existující zápis
o přítomnosti cizích profesionálních komediantů v Brně v t a v e r n ě ,
přičemž nikde není napsáno, že to byla právě ona taverna na Horním trhu.
Nezbývá tedy, než zařadit existenci Malé a Velké taverny mezi smyšlenky,
ostatně stejně jako údajný ničivý požár Malé taverny z roku 1693, o němž
jsem v pramenech nenalezla rovněž žádné svědectví. Z uvedeného je proto
zřejmé, že děti Leopolda Mozarta nehrály v Malé taverně, natož aby její
stavba jako divadla byla zahájena „někdy po Velikonocích 1733, nejpozději však
v létě téhož roku“, jak píše R. Pečman.21 Kdyby pečlivěji citoval z mého článku,
uvedl by moji původní větu v tomto znění: „Za stavební parcelu byl vybrán
pozemek bývalé Malé taverny na Zelném trhu a stavba na něm byla zahájena
někdy po Velikonocích, ale nejpozději v létě 1733.“ (Pro zajímavost – od napsání
krátkého článku pro sborník o Redutě v roce 2005 jsem si nejen ověřila
efemérnost existence Malé taverny, ale především jsem našla v Archivu města
Brna potřebné doklady o stavbě operního divadla na Horním trhu a mohu
proto spolehlivě určit a doložit, že se divadlo stavělo od přelomu měsíce
srpna a září, v říjnu a části listopadu 1733.22)
19
Viz H a v l í č k o v á , M.: Divadlo na Zelném trhu.
20
Užívám tento název i v jiných svých studiích, např. Příspěvek ke stavebním dějinám divadla
na Zelném trhu – Reduty. Brno v minulosti a dnes 18, 2005, s. 201–215.
21
P e č m a n , R.: Mozart a Morava, s. 91.
22
Viz pozn. č. 4.
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Po všem, co zde bylo řečeno, se nyní pokusím také zodpovědět otázku, kde vlastně v Brně hrálo geniální jedenáctileté dítě Wolfi se svou starší sestrou Nannerl, jak se o to pokusil i Rudolf Pečman ve svém článku
(a mnozí další před ním). Známe-li správné historické názvy dnešní Reduty,
pak není třeba dlouho přemýšlet, neboť augustiniánský probošt Aurelius
Augustinus – jako člověk své doby – určil naprosto přesně místo hudební
produkce, když napsal: „30, feria 4, vesperi, persuasus ab Excellmo domino
capitaneo provinciae, in domo civitatis, Taverne dicta, concertationi musicae interfui, in qua puer Salisburgensis….“,23 přeloženo do češtiny: „v obecním domě,
zvaném Taverna“. Stručně a jasně – v městské taverně. Jak již bylo řečeno,
městskou tavernou označovali Brňané tu část objektu, která zahrnovala
tavernu a kvartýrhaus. V žádném případě proto nemohl mít probošt na mysli
divadlo, jelikož pak by jeho zápis zněl asi takto: „30, feria 4, vesperi, persuasus ab Excellmo domino capitaneo provinciae, in Theatro, concertationi musicae
interfui, in quo puer Salisburgensis…“ Divadlo jako místo konání koncertu
navíc nepřicházelo v úvahu z jednoho prostého důvodu, který má oporu
v tehdejší divadelní praxi. Koncert se uskutečnil, jak známo, 30. prosince,
tedy v začínající karnevalové sezóně, která tradičně zajišťovala divadelním
ředitelům a jejich společnostem největší příjmy v roce. Operní divadlo měla
v zimě 1767/1768 pronajaté ředitelka Gertruda Bodenburgová24 a ta měla
s divadelním sálem nepochybně jiné plány, než pořádání koncertů. Kdyby
chtěla tato divadelní podnikatelka přenechat výhodný termín 30. prosince
někomu jinému (byť by to byli moravský zemský hejtman Schrattenbach
a jeho hudební společnost), nechala by si ušlý zisk toho večera z divadelního představení či bálu jistě dobře zaplatit. Při kapacitě divadla přibližně
800 diváků25 lze důvodně pochybovat, že by hrabě Schrattenbach takovou
investici podnikl kvůli jedenáctiletému dítěti, i když bylo prezentováno
jako zázračné. Jestliže tedy probošt napsal, že se koncert konal v městské
taverně, není důvod tomu nevěřit. V úvahu přicházejí ovšem dvě části tvořící
městskou tavernu – taverna-hostinec a kvartýrhaus. Uvažujme proto dále
a vezměme si přitom na pomoc plány městské taverny, které se dochovaly
v Archivu města Brna. Na nejstarším plánu městské taverny26 můžeme vidět
v přízemí hlavního (severního) křídla prostorové dispozice taverny-hostince, který se nalézá přibližně v místech mezi dnešními oběma vchody do
objektu Reduty ze strany Zelného trhu. Tento hostinec má po pravé straně
zakreslen průjezd do vnitřního dvora, zatímco vlevo sousedí se zařízením,
které je pro veřejný výčep nezbytné – s místností, jež sloužila jako společné
záchody. Zdá se mi velmi nepravděpodobné, že by se vznešená aristokratic23
P e č m a n , R.: Mozart a Morava, s. 88–89.
24
D ’ E l v e r t , Ch.: Die Geschichte des Theaters, s. 83.
25
K tomuto číslu jsem došla srovnáním s jinými divadelními budovami tohoto typu v Evropě, které měly přibližně stejné rozměry jako operní Divadlo V taverně.
26
Archiv města Brna, U 9 Sbírka map a plánů, sg. D 32.
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ká společnost milovníků hudby sešla v takovém prostředí, a proto tavernuhostinec z našich úvah vylučuji. (Ostatně ani pronájem veřejné taverny za
účelem koncertu v době začínajícího karnevalu si nelze dost dobře představit.) Zbývá tedy již jen kvartýrhaus. I tady nám pomůže v základní orientaci
historický plán27 z období před rokem 1785, tj. z let, kdy se ještě v městské
taverně žádné plesy nekonaly, protože tuto funkci spolehlivě plnilo operní
divadlo. V prvním patře nad tavernou-hostincem, tam, kde se dnes nachází redutní (taneční) sál pojmenovaný po Mozartovi, můžeme proto vidět
zakresleny dosud jen tři místnosti – dvě menší s půdorysem obdélníkového
tvaru, a jednu větší s čtvercovým půdorysem, ležící uprostřed těchto dvou.
Jedině tyto tři pokoje vyhovovaly danému účelu – byly izolované od rušného provozu jak v taverně, tak v divadle a přitom odjakživa sloužily soukromým potřebám společensky výše postavených osob, které si je běžně od
města za úplatu pronajímaly. Místnosti kvartýrhausu byly jistě i dostatečně
reprezentativně zařízené, takže si sem mohl zemský hejtman pozvat v době
karnevalu malou soukromou společnost, jíž předvedl umění salzburského
jedenáctiletého zázraku. Komorní charakter události potvrzuje i to, že se
nedochovalo nic, než pár řádků soukromého zápisu. Můžeme také už jen
hádat, kterou z těch tří místností si hrabě Schrattenbach pronajal. Jelikož
byl zemským hejtmanem a mohl si to dovolit, dejme tomu, že Mozart se svou
sestrou koncertovali v oné velké prostřední místnosti. Pak se tedy shodou
okolností – nejspíš čistě náhodou – trefili ti, kdož pojmenovali při poslední
adaptaci redutní sál po Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Zdá se, že opravdu
přibližně někde v těch místech 30. prosince 1767 malý velký génius hrál.

27

Tamtéž, sg. D 33.
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Základy
Jiří P r a ž á k : Výbor kodikologických a paleografických rozprav
a studií. K tisku připravil Stanislav Petr
Studie o rukopisech. Monographia, sv. XI. Praha, Masarykův ústav – Archiv
Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů 2006, 552 s. ISBN
80–86404–07–02
Výbor byl vydán k nedožitým osmdesátým narozeninám Jiřího Pražáka, medievisty širokého rozhledu, a obsahuje tu tematickou složku jeho
díla, která je spojena s působením v Komisi pro soupis a studium rukopisů
při Archivu ČSAV. Obsahuje 39 rozprav a studií z let 1962–1995, jejichž
text byl pro potřebu uživatelů doplněn současnými názvy institucí, v nichž
jsou citované rukopisy uloženy. Provedená jazyková úprava respektuje
současnou pravopisnou normu. Na rozdíl od dnes u sborníků vzniklých
reedicí časté vydavatelské praxe, která má pravděpodobně zastřít, že jde
o přetisk, jednotlivé texty provází údaj, kde byly statě původně publikovány. Pro informaci zájemce neznalého českého jazyka (všechny studie
byly publikovány česky) jsou otištěna také německá nebo francouzská
resumé. O vědeckých výsledcích Pražákovy práce pojednal v úvodní stati
František Hoffmann. Ocenit je třeba, že Stanislav Petr, který výbor do
tisku připravil, připojil bibliografii Pražákových kodikologických a paleografických prací.
Statě ve sborníku uveřejněné vydávají svědectví o stavu a vývoji bádání o rukopisech, jak je zahájil a inicioval v druhé polovině padesátých let
Pražákův vysokoškolský učitel profesor Václav Vojtíšek. Věnují pozornost
postavení kodikologie v rámci příbuzných disciplín a vlastním kodikologickým pracovním postupům, jejichž promýšlení obohacovalo soustavné
studium rukopisné látky. Svoje síly a znalosti dal i touto přípravnou a průvodní prací do služeb přípravy souborného katalogu rukopisů. V rámci
jeho programu spolu se spolupracovníky systematicky pečoval o evidenci
rukopisných fondů a připravoval pomocný aparát pro katalogizaci.
Jiří Pražák se katalogizačních prací činně účastnil. Na cestách po
knihovnách doma i v zahraničí popisoval bohemikální rukopisy a upozorňoval na ně pravidelně ve Studiích o rukopisech.Ve sborníku jsou tyto
výzkumné zprávy přetištěny. Bylo dáno možnostmi doby, že studoval
rukopisné sbírky především v tehdejší NDR. Samostatně vydal soupisy
Rukopisy křivoklátské knihovny (Praha 1969) a Katalog rukopisů křižovnické
knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR (Praha 1980). V neukončené podobě zanechal náročný soupis rukopisů Strahovské knihovny
premonstrátů. Výsledky projektu jako celku jsou uloženy ve čtyřech svazcích
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Průvodce po rukopisných fondech v České republice (Rukopisné fondy zámeckých,
hradních a palácových knihoven, Praha 1995; Rukopisné fondy archivů v České
republice, Praha 1998; Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice, Praha
2001; Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice,
Praha 2004); ve všech dílech je uveden jako spoluautor. Měl významný
podíl na plnění všech úkolů, které Komise pro soupis a studium rukopisů
ČSAV konala.
Individuální badatelské zájmy Jiřího Pražáka byly soustředěné
a cílevědomě vymezené, jak svědčí návraty k jednotlivým tématům. Maně
napadá, že výbor poskytuje výborné náměty k seminárním cvičením. Je
tomu tak například u statí věnovaných otázce středověké knihovny strahovského kláštera a strahovského skriptoria. Lze na nich sledovat reálný růst
znalostí, počínající zjištěním, že k strahovské knihovně patřil Hildebertův
rukopis (stať Ke vzniku pražského Hildebertova kodexu), a shledáváním dalších pozůstatků Strahovské knihovny z 12. století a pokračující vylíčením
počátků strahovské knihovny a úvahou o existenci tamějšího skriptoria. Na
vymezené látce je rozpracován námět, který prokazuje význam kodikologické interpretace pro poznání vývoje počátků národní kultury. V rovině
vztahu mezi rukopisy vzniklými v cizině, jež záhy působily na českou
kulturu, sledoval sounáležitost k českému prostředí u svatovítské Apokalypsy a Zábrdovického evangeliáře. Svými studiemi přispěl k vřazování
nejstarších dochovaných památek křesťanské kultury v českých zemích do
vývoje evropského písemnictví v horizontu časovém a naznačil tak brzkou
schopnost domácího prostředí přijímat je a aktivní spoluúčastí podporovat
šíření knižní kultury v středoevropské oblasti. Srovnání poměrů v Polsku,
v Uhrách a rakouských zemích by nepochybně přispělo k plnějšímu ocenění
výsledků badatelské práce kolegy Pražáka.
Z většiny statí výboru je zřejmé, že J. Pražák si byl vědom významu
paleografie pro kodikologickou analýzu rukopisů. Mimořádných znalostí,
které získal rozborem písma rukopisů, využil k zpřesnění názvosloví knižních písem v českých zemích a k návrhu periodizace vývoje knižních písem
u nás v 11.–15.století. V samostatných článcích věnoval pozornost knižní
kurzívě, problematice původu české bastardy a počátkům humanistického
písma. O studium písma se opírají studie věnované otázce datovaných
rukopisů. Navazovaly na iniciativu, která vzešla z jednání paleografického
kolokvia v Paříži v roce 1953.
Nedílnou součástí práce s rukopisy byly pro J. Pražáka studie o středověkých knihovnách. Pozornost věnoval zejména knihovně kláštera v Plasech,
bohemikám v kapitulní knihovně v Budyšíně, v Halle, Dessavě a Erfurtu.
Ze statí zařazených do výboru vyplývá, že Jiří Pražák přistupoval ke
kodikologickému studiu celostně. Smysl pro teoretické a metodologické
otázky projevil zejména ve studii Kodikologie, její postavení, metoda a úkoly z roku 1974. Spojnicí mu bylo komplexní studium rukopisné knihy,
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využívající nejen vlastních postupů, ale také poznatků jiných oborů. V stati
K pojetí kodikologie z roku 1980 zvýraznil specifika předmětu kodikologických studií a vymezil priority badatelských úkolů. Svoje představy o šíři
kodikologických zájmů a jejich uplatnění v bádání o rukopisech sdělil
odborné veřejnosti v úvaze K dějinám české rukopisné knihy.
Požadavek komplexního přístupu k tematice vyjadřují rovněž příspěvky zaměřené k minulosti bádání o rukopisech a paleografii. Čteme tu
výklad Jindřich Šebánek a česká paleografie, Václav Vojtíšek a rukopisná komise
České akademie věd a umění a stať Soupis a studium rukopisů v Ústředním
archivu ČSAV.
Uvedení kodikologie jako samostatné vědecké disciplíny do české
medievistiky, na němž se Jiří Pražák výrazně podílel, zůstalo záležitostí
převážně pražskou. Opíralo se tu o činnost Komise pro soupis a studium
rukopisů a institucionální zázemí nalezlo v Ústředním archivu ČSAV.
To samozřejmě neznamenalo, že úkoly nesměřovaly k zpracování rukopisných fondů ve sbírkách na Moravě. Dokladem jsou popisy rukopisů
v souborném katalogu (Průvodce po rukopisných fondech v České republice)
a katalogy jednotlivých sbírek, jež zpracovali Miroslav Boháček, František
Čáda, Prokop Zaoral, Irena Zachová a Stanislav Petr. Zásluhu o to, že po
odchodu profesora Františka Čády byla na Moravě zajištěna kontinuita
výzkumu, náleží také Jiřímu Pražákovi jako vedoucímu oddělení pro soupis
a studium rukopisů.
Snad je vhodné připomenout, že pracovní postupy uplatněné v oblasti
kodikologie ovlivnily starší zkušenosti, jež Jiří Pražák získal při studiu
diplomatickém. O tom, že i na tomto poli dosáhl mimořádných výsledků,
vypovídá jeho práce katalogizační (zde stačí odkázat na vydání katalogu
listin a listů archivu pražské metropolitní kapituly do roku 1561, Praha
1956 a 1986, ve spolupráci s Jaroslavem Eršilem) a studie diplomatické.
V diplomatice studoval soustavně akty a nejstarší listiny českých vydavatelů
a dovodil, že listiny napomáhaly vytvářet prostředí, které kladlo důraz na
písemné zajištění právních aktů. Nejstarší listiny určené klášterům nebyly
mu jen pramenem právních nároků, ale vydávaly také svědectví o vytvářejícím se novém kulturním prostředí v zemi.
Budiž při příležitosti nedožitého životního jubilea Jiřího Pražáka
v časopise vycházejícím v Brně uvedeno, že měl blízko k brněnskému
diplomatářovému pracovišti ještě před tím, než se stal pracovníkem Komise pro soupis a studium rukopisů. Připomínám tuto skutečnost, protože
vydává jednak svědectví o nejednoznačném zájmu vedení Historického
ústavu ČSAV v Praze o rozšíření základny pro ediční práci, jednak o vztahu
profesora Šebánka k Pražákovi. V listě z 10. června roku 1957 sděloval Jiří
Pražák profesoru Šebánkovi, že v Historickém ústavu ČSAV mu nabízejí
místo pracovníka pro starší české dějiny s úkoly hlavně edičními. Psal:
„Sám váhám, neboť bych archiv nerad opustil, ale na druhé straně by v ústavě
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bylo více času k práci.“ Profesor Šebánek Pražákovi v listě z 23. června jednoznačně doporučil, aby do Historického ústavu přešel. Uvedl přitom, že
Pražákovi již v minulosti navrhoval, aby se v určité formě začlenil do příprav k dalšímu vydávání diplomatáře. Nabídku z Historického ústavu vítal
jako možnost realizace spolupráce, v níž by Pražák působil jako „pražský
vyslanec“ diplomatářového teamu a tím se dosáhlo také upevnění vztahu
Historického ústavu k diplomatáři. Sliboval, že sám vyvine iniciativu, aby
se spolupráce mohla uskutečnit. O konkrétní podobě dohody nejsme blíže
informováni. Na základě korespondence z roku 1959 je zřejmé, že Jiří
Pražák v pražských archivech a knihovnách vyhledával a ověřoval údaje
potřebné pro edici listin v diplomatáři.
Záležitost nedospěla k řešení a na počátku roku 1959 se objevila nová,
trpká skutečnost. Všeobecné kádrové prověrky vedly v Státním ústředním
archivu k ukončení pracovního poměru s Jiřím Pražákem. Ještě na počátku
roku 1959 informoval kolega Pražák profesora Šebánka, že se stalo to, čemu
nikdy nevěřil, že má odejít z archivu. V dopise z 30. ledna vyjádřil, že mu
jde o to, aby nemusel opustit započatou práci. Byl proto ochoten spokojit
se prací „třeba jen pomocnou a přípravnou“. Cesta však nevedla na pracoviště diplomatáře, zásluhou profesora Vojtíška nastoupil J. Pražák místo
v Komisi pro soupis a studium rukopisů. K prospěchu české kodikologie
bylo rozhodnuto o jeho další vědecké orientaci.
Zdeněk Šimeček
Jack G o o d y : Proměny rodiny v evropské historii
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, 229 s. ISBN 80–7106–396–7
Desátý svazek edice Utváření Evropy se, jak sám název jasně indikuje,
věnuje utváření modelu rodiny v evropském prostoru, a to od doby bronzové až po současnost. Jack Goody se snaží postihnout a vysvětlit z jakých
kořenů čerpá dnešní evropský rodinný model, jaké jsou jeho vývojové konstanty a v čem naopak došlo ke změnám. Je zřejmé, že vzhledem k rozsahu
knihy a mimořádné šíři tématu se zde nejedná o syntetické zpracování této
problematiky. Autor, vzděláním antropolog, nicméně věří, že i na tak malém
prostoru je možné analyzovat základní rysy modelu evropské rodiny v jeho
dějinném vývoji. Výklad je řazen převážně chronologicky, v rámci celkem
jedenácti kapitol, přičemž ale u některých problémových okruhů je tento
princip porušen, a do popředí se dostává hledisko tematické, které má
čtenáři umožnit v souvislosti s výkladem o daném jevu lépe pochopit jeho
příčiny a konsekvence. Kompaktnost výkladu tím bohužel dost trpí. Pro
ty, které kniha inspiruje k hlubšímu zájmu o dané téma, je jistě přínosné,
že v poznámkách a závěrečné bibliografii uvádí Goody díla svých kolegů,
kteří se touto problematikou zabývali před ním, a také v samotném textu
často polemizuje s některými jejich názory a domněnkami. Často autor

174

Z

Á

K

L

A

D

Y

v textu reaguje na kritiku svých předchozích prací, bohužel ne vždy bez
stop jízlivosti (např. s. 114), čímž ale na druhou stranu umožňuje čtenáři
sledovat současný stav a úroveň diskuze v této oblasti.Vedle rejstříku je
součástí knihy i glosář základních pojmů, které osvětlují, v jakém kontextu
je autor v textu používá.
Vlastní kořeny evropské rodiny vidí autor v civilizacích antického Řecka a Říma a v kmenových společnostech Germánů, přičemž ale nejstarším
obdobím, kdy došlo ke změnám v ekonomické struktuře, které měly podle
něj zásadní vliv na společnost (a tedy i rodinu), je podle jeho názoru doba
bronzová. V souvislosti s touto dobou hovoří autor o geografickém prostoru
celé Euroasie, ale pro pozdější výklad se – vzhledem ke specifickým podmínkám odvislým od vlivu křesťanství a vysokého stupně ekonomického
rozvoje – zaměřuje pouze na Evropu, respektive čím víc se vyprávění blíží
moderní době, tím víc je jeho pozornost upřena na Anglii. V souvislosti
s klasickými antickými i germánskými civilizacemi se Goody věnuje otázce
vývoje společnosti od původně unilineárního uspořádání k bilaterálnímu
odvozování příbuzenství. Podle jeho názoru se nejedná o přímý vývoj od
matrilinearity či patrilinerity k bilateralitě, ale spíše zdůrazňuje, že i tam,
kde existuje unilineární pojetí (např. starověký Řím se svým patrilineárním uspořádáním) se dají nalézt důkazy o bilateralitě, pro kterou autor
užívá termín komplementární filiace. V souvislosti s datací tohoto jevu se
projevuje výrazné omezení, na které autor upozoňuje, a tím je výběrovost
dochovaných pramenů. Jinak řečeno, změny, které historici a historičky na
základě pramenů přičítají pozdní římské společnosti, mohou být ve skutečnosti mnohem staršího data, jen nejsou ve starší době doloženy – toto
nepřesné časové určení se podle Goodyho vztahuje i na tak zásadní změny,
jako je výskyt menších rodin, rodičovská láska či důraz na individualismus,
jež bývají badatelskou obcí vnímany jako jeden z vedlejších produktů
šířícího se křesťanství a celkové „modernizace“ společnosti. Rostoucí individualismus a tím i růst významu nukleárních rodin (muž, žena a děti),
a tedy i větší citové napojení na potomky, Goody nicméně nepopírá, jen
jsou podle něj důsledkem urbanizace a nikoli nástupu nové morálky (s. 32).
Polemika s historiky a historičkami, kteří se staví za postupný přechod od
širších rodin k užším a vidí v nich předpoklad pro rozvoj kapitalismu, se
táhne jako červená nit celou knihou.
Křesťanství, jehož vliv je v rámci výzkumu vývoje manželství v Evropě
jedním ze stěžejních témat, přináší do sňatkových zvyklostí prokazatelně
několik změn. Jednou z nich, na kterou upozorňuje i autor knihy, je zákaz
příbuzenských sňatků. Důvody pro prosazování incestního tabu, které se
v době největšího rozšíření vztahovalo až na příbuzné 7. stupně pokrevní
spřízněnosti a bylo v dané době něčím zcela nevídaným, se dodnes hledají.
Badatelé stále hledají odpověď na otázku, proč je církev v této míře prosazovala. Goody se domnívá, že se tím snažila oslabit příbuzenské vazby
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v širší rodině, které byly často posilovány právě sňatkem, a tím získat lepší
dohled nad věřícími a hlavně nad jejich majetkem. Ten jí byl v případě
úmrtí snadněji odkazován, pokud nebyly rodinné vazby dostatečně stabilní.
Vážnou námitkou, která se vyskytuje v souvislosti s tímto v literatuře často
zmiňovaným argumentem, kterou však Goody neuvádí, je fakt, že v době,
kdy církev začala tento zákaz propagovat, ještě zdaleka nebyla tou pevně
centralizovanou organizací, jakou známe z doby vrcholného středověku, a je
tedy dost obtížné si představit, že by dokázala vypracovat a systematicky
prosazovat tuto výnosnou taktiku v praxi.
Snahu o eliminování počtu dědiců motivovanou touhou po majetku zmiňuje autor i v souvislosti s dalšími „novinkami“, které křesťanství
propaguje, a těmi bylo potírání konkubinátu a adopce, zákaz rozvodu
a zákaz druhého sňatku v případě úmrtí partnera. Goody si všímá zvýšené pozornosti církve upřené na ženy a předestírá domněnku, že většinu
prvních křesťanů tvořily právě ony a vzhledem k jejich přímému vlivu na
výchovu a rodinu byly: „...vůdčí silou v proměně rodinných struktur, kterou
křesťanství vyvolalo...“ (s. 51). Zájem kněží zdůrazňuje autor především
v případě majetných vdov. Aby však závěr nebyl příliš jednoznačný, upozorňuje Goody na skutečnost, že nepopiratelná a úspěšná snaha církve
vybudovat si materiální zázemí nebyla jistě podmíněna úzce ekonomicky,
ale i ideologicky a nábožensky.
Vedle křesťanství byl dnešní model rodiny modelován i zvyky germánských společenstev, jejichž přímé působení je nicméně kvůli absenci
systému písma před jejich střetem s vyspělejšími civilizacemi velmi těžko
rekonstruovatelné. V souvislosti s germánskými zeměmi autor zdůrazňuje
zásadní vliv ekonomiky na utváření rodinného života – je logické, že strategie, kterou společnosti vyvíjejí v této sféře (např. již zmiňovaná velikost
rodiny), se přímo odvíjejí od nejúčinnějšího způsobu hospodaření. Na
příkladě karlovské dynastie také Goody demostruje obtíže při prosazování
zásad křesťanského života – autor se zde, ač implicitně, staví na stranu těch
badatelů, kteří konstatují, že změny se podařilo prosadit až v momentu,
kdy se dva hlavní regulační systémy středověku – moc královská a církevní
– shodly na společném postupu.
U knih, které se zaměřují na soukromou sféru, je pochopitelná zvýšená
citlivost ve vztahu ke světu žen a nejinak je tomu i u Goodyho. Problematice
postavení žen a jejich práva na majetek je vedle odkazů v textu věnován
celý samostatný oddíl. Autor zde zdůrazňuje, že jedním ze specifických
rysů euroasijských společností je možnost žen dědit majetek po svých
rodičích, například ve formě věna, které vnímá jako základ ženské moci
a jejich relativně silného postavení v rodině.
V souvislosti s Germány rozebírá vztah mezi věnem, jitřním darem
a vdovským podílem. V rámci toho, jak velkou pozornost autor věnuje
otázkám věna, je překvapivé, že dostatečně nereflektuje jeho diametrál-
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ně odlišné pojetí v antické – nevěsta dostává věno od původní rodiny
– a germánské společnosti – věno má formu ceny za nevěstu a je vypláceno
původně otci, pak samotné nevěstě, navíc dostává nevěsta od manžela po
první společně strávené noci Morgengabe, jako cenu za panenství. Dále, že
nevěnuje více prostoru dvěma základním typům sňatků, které nacházíme již
v Římě: manželství vzniklému přenosem poručnické moci z otce na manžela
(tzv. sňatek cum manu) a bez přenosu (sine manu). Tento moment je totiž
podstatný jako důkaz existence sňatkového dualismu a významně ovlivňuje
i postavení ženy v rodině – právě na základě sňatku neporučnického, kdy
žena zůstává pod dohledem otce, po jeho smrti pak bez poručníka, získávají
ženy v římské společnosti mnohem větší osobní svobodu.
V oddílu věnovaném středověku polemizuje Goody s historiky mentalit, konkrétně s Philippem Arièsem a jeho koncepcí o kvalitativně jiném
pojímaní dětství. Goody považuje jeho argumentaci za nepřesvědčivou
a dodává, že není důvod se domnívat, že by rodiče ve starší době neměli
ke svým dětem vřelý citový vztah. To, v čem autor v této době skutečně vidí
výraznou změnu, je nárůst sňatků uzavíraných ve vyšším věku, a to u obou
pohlaví. Další změny pak podle jeho názoru přináší doba reformace, a to
zejména ve sféře náboženské praxe, ve smyslu většího uvolnění striktních
pravidel, například v otázce hranic incestu, možnosti rozluky manželství,
opakovaných sňatků vdovců a vdov a celkové sekularizaci společnosti,
přičemž tento posun se podle Goodyho dotýká jak protestantských, tak
v menší míře i katolických zemí. Rozdíly mezi těmito dvěma oblastmi víry
vidí spíše v oblasti sexuální morálky, která byla v protestantských zemích
vyžadována striktněji, což se projevilo i v rozdílném přístupu k nemanželským dětem. Skutečně hluboké, strukturální změny však Goody situuje až
do období protoindustrializace a industrializace.
Osmá kapitola knihy, nazvaná prostě Odlišnosti, problematizuje
homogenitu evropského kontinentu z hlediska sociální třídy, vyznání
(protestantské versus katolické země) a geografické oblasti (sever a jih,
východ a západ) Celkově považuji zvláštní vyčlenní této kapitoly mimo
chronologický výklad za neústrojné a zvyšující již tak dost vysokou míru
chaotičnosti.V rámci oddílu samotného, mimochodem nabitého zajímavými
informacemi, je také snadné se ztratit. Autor začíná rozdílem mezi severem
a jihem bez toho, aby jasně vymezil, jaké geografické oblasti tím myslí
a proč. Snaží se sice v tomto případě jako vodítko použít oblasti právní
(vliv římského versus zvykového práva), aniž by však tento bod ukotvil
v čase, což platí v menší míře i pro další dělení.
Čím dále se autor ve výkladu posunuje do přítomnosti, tím jasněji se
projevuje jeho marxistické vnímání dějinných procesů – motorem změn,
ke kterým v průběhu 16.–19. století došlo, je podle něj konflikt mezi
sociálními třídami – konsolidace pozemkové držby v novověku podle
něj vyvolala proletarizaci velkého počtu pracovních sil a na druhé straně
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expanzi buržoazie (s. 139). Zásadní změnu v rodinném modelu podle
něj způsobila změna pracovního procesu, a to zvláště na venkově, kde
postupně vymizela třída rolníků. Typem podnikání, které bylo podle jeho
názoru charakteristické pro období protoindustrializace, je kapitalistická
organizace obchodu prostřednictvím nákladnického systému. Přímý důsledek vyšší poptávky po pracovní síle vidí autor ve zvyšujícím se počtu dětí
v jednotlivých domácnostech, které byly na tomto systému hospodaření
závislé, a ve větším zapojení všech členů rodiny do výroby. Tyto změny
se podle Goodyho ještě více prohloubily v době rané industrializace,
kterou situuje do konce 18. století, kdy se výrobní proces plně přesunul
do továren. S nástupem strojové výroby ale v konečném důsledku souvisí
eliminace žen z pracovního procesu, která se plně projevila v průběhu
19. století, a naopak nárůst moci žen v soukromé sféře na úkor otcovské
autority a postupné snižování počtu dětí, které již nejsou nuceny přispívat
svou prací do rodinného rozpočtu. Závěr knihy je věnován pohledu autora na současnou rodinu, na její rysy, jejich interpretaci, přičemž se snaží,
jakož i v celém textu, relativizovat výjimečné postavení Evropy v procesu
tzv. modernizace a poukazováním na jeho problematické důsledky (jako
je zneužívání, nárůst násilí, rozvodovost atd.) se snaží zmírňovat nadšení
nad „zázrakem kapitalismu“.
Ač je kniha rozsahem nevelká, můžeme konstatovat, že se autorovi
podařil jeho záměr upozornit na nejdůležitější problémové okruhy této
tematiky, byť za cenu přílišné hutnosti textu a jeho často heslovitého charakteru. Problematičtější je hodnocení toho, zda se mu podařilo zasáhnout
cílovou čtenářskou skupinu: ačkoli autor v předmluvě uvádí, že dílo je
určeno široké veřejnosti, nedá se plně souhlasit s tím, že by tomu odpovídal charakter textu. Domnívám se, že pro neškoleného historika, navíc
neobeznámeného s touto tematikou, může být kniha vzhledem ke své
koncepční nesystematičnosti málo srozumitelná. V celé knize je patrné, že
Jack Goody bojoval s prostorem, který mu byl vymezen, a tím může být tato
skutečnost podmíněna. Autor sám v úvodu upozorňuje, že se zde nejedná
o historický výklad, ale historicko-antropologické pojednání, což nicméně
nevysvětluje, proč některé důležité skutečnosti nejsou vůbec zmíněny
a jiné naopak jsou zmíněny opakovaně. Velkým kladem práce je její zasazení do širokého rámce, které je umožněno autorovou znalostí rodinných
modelů Afriky, Asie i Jižní Ameriky. V českém kontextu se každopádně
jedná o důležitý vydavatelský počin, protože podobně zaměřené práce zde
citelně chybí, a bohužel, drtivá většina textů, na které Goody odkazuje,
není u nás zatím dostupná.
Michaela Malaníková
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Z
Hans Joachim G r i e p : Geschichte
des Lesens. Von den Anfängen bis Gutenberg
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2005, 239 s. ISBN 3–534–16616–7
Kniha shrnuje atraktivní a velmi obtížné
téma, které se v posledních letech těší větší
pozornosti (překlad další z knih věnovaných
této otázce, pozoruhodné práce Alberto Manguela, chystá letos nakladatelství Host). H.
J. Griep se pokouší o systematický výklad.
Vychází z širší definice čtení jako sémiotické
dešifrace, a věnuje se tedy nejprve době
před vznikem písma a neskripturálním kulturám, problémům čtení a výkladu hvězd
a lidského těla. Počátky znakového zachycení
řeči, zvláště pak fonetické písmo, představují pochopitelně vývojový zlom, v němž
autor vyzdvihuje klínové písmo, které bylo
použitelné nejen pro jeden konkrétní jazyk.
Druhý přelom proběhl při konstituování jednoduššího alfabetického písma, jež umožnilo
další rozsah psané tvorby, a tak řečtina již
kolem roku 500 př. n. l. měla pro pojmenování aktu čtení více než dvanáct různých pojmů.
Postoji k mluvenému a psanému slovu se
zřetelem k pravdě se pak Griep podrobněji zabývá rozborem Platónova dialogu
Faidros, další z řeckých památek, Euripidova
tragédie Hippolytos, mu umožňuje vynést
hypotézu o existenci tichého, „soukromého“ čtení již v této době. Byť autor věnuje
obsáhlou pozornost dochovaným řeckým
textům, zůstává např. u Homérových eposů
na školském shrnutí jejich obsahu a některých otázek a nejde hlouběji k problémům
vztahu eposu, paměti, písma, jež se čtením
úzce souvisejí. V této souvislosti také zaráží,
že v závěrečném stručném seznamu literatury absentují práce J. Assmanna, jejichž
užití by výklady o vztahu písma a paměti podstatně obohatilo. Rozsáhlý výklad
o řeckých a raných římských poměrech pak
krouží kolem ústředního tématu a snaží se
mu přiblížit přes příbuzné problémy, jako
jsou dějiny literatury, knihoven, školství
apod., zohledněním řady sousedících problémů dosazuje autor iluze systematického
výkladu, o vlastním čtení a jeho významu se
však čtenáři dozvídají jen málo. To se mění
až s bohatšími prameny z dob římského
císařství. První veřejnou knihovnu v Římě
založil Gaius Asinius Pollio, který také zave-
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dl veřejné předčítání ze svých prací. Griep
usuzuje, že římské veřejné knihovny nebyly
určeny k soukromému čtení a jejich knihy
tak byly čteny jen v domácích knihovnách.
Souběžně s přeměnou fyzické podoby
knihy od rotulu ke kodexu se od počátku našeho letopočtu rozšiřuje i čtenářská
obec, zahrnující již také ženy, a z Lukiánových Hovorů hétér můžeme usuzovat, že
číst uměly i některé služebné. S počátkem
křesťanství a jeho šířením se proměňoval
postoj ke vzdělání a v souvislosti s tím též
ke schopnosti číst, zvláště když se po úpadku a zániku starověké římské říše rozpadal
rovněž obvyklý systém vzdělávání, jehož
cíle nyní v pozměněné podobě naplňovaly
kláštery a kapituly. Středověkým poměrům
věnuje autor jen malou část knihy, ačkoliv
lze od renesance 12. století sledovat různorodější přístupy ke knize a čtení a opětný
rozmach tichého čtení. Poslední kapitolka
pak jen stručně shrnuje základní informace
o knihtisku a jeho rozšíření.
Tomáš Borovský
Aron Jakovlevič G u r e v i č : Historikova historie
Praha, Argo 2007, 300 s. ISBN 978–80–
7203–840–4
Nedlouho po původním vydání se
díky nakladatelství Argo objevila knížka
Historikova historie, jejímž autorem a zároveň hlavním hrdinou je A. J. Gurevič
(1924–2006). Není jej třeba příliš představovat, většina historiků si s potěšením přečetla jeho Kategorie středověké kultury. Jejich
prostřednictvím autor souběžně s mnoha
svými francouzskými vrstevníky otevíral
cestu novým způsobům myšlení o dějinách
tím, že historizoval dosud nereflektované
fenomény lidského myšlení, např. uvažování o čase a prostoru. Na sklonku svého
života nenabídl ovšem Gurevič svým kolegům další vhled do světa středověku, avšak
prostřednictvím svých pamětí do naštěstí
již neméně exotického prostředí totalitní
sovětské vědy a společnosti.
Zatímco západní historikové budou
možná mnohým překvapeni, badatele českého kniha jistě vybídne ke srovnání s vlastními zkušenostmi, případně, ty mladší,
s ego-historiemi některých českých vědců,
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např. Gurevičova vrstevníka F. Kavky, případně o málo mladšího J. Mezníka.
Gurevičova čtivá knížka se nepřímo
prezentuje svou otevřeností, věcností a snahou autora o sebereflexi, jež se odrážejí i ve
snaze propojit vlastní text na sklonku 90. let
psaných pamětí se vzpomínkami a zápisky
z roku 1973. Autor tím nepřímo dokládá, že
fenomén proměnlivé, vždy aktuální paměti
byl historikům znám již dříve, stejně jako
metody, jak s ním pracovat; Gurevičův originální experiment tak představuje neokázalý, avšak o to cennější vklad do zkoumání tohoto jevu a přímo vybízí ke srovnání
obou textů. Pozornost by si rovněž zasloužil
rozbor sebekritičnosti jako velmi účinné
a důvěru budící strategie při stylizaci textu.
I v tomto případě by napomohla komparace
s archivními svědectvími a se vzpomínkami třetích osob, jež by v budoucnu mohla
napomoci pochopit Gureviče jako člověka
a vědce.
Odhlédneme-li od spíše badatelských
výzev, nemůžeme ponechat stranou ani etický rozměr sdělení této knížky. Ta totiž na
mnoha konkrétních příkladech ukazuje tvář
sovětského režimu. Autor jej ovšem neprezentuje jako pouhou výslednici rozhodnutí
nejvyšších vůdců, nýbrž jako důsledek jednání konkrétních, mnohdy v pyramidě moci
stejně situovaných lidí. Zejména v pasážích,
zachycujících období Brežněvovy vlády, tedy
70. a 80. let, je tato tendence markantní.
Ačkoli slábnoucí režim tehdy již nebyl ochoten k systematickým, vražedným represím,
pouhá vzpomínka na ně a ještě spíše snaha
vyšplhat se nahoru za jakoukoli cenu přiváděla do náruče represivních orgánů udavače;
případně bylo zmínění jinak zcela nezainteresované KGB a předpokládaného strachu
z ní využito jako prostředku osobní pomsty.
Nepřekvapujícím, přesto neméně důležitým
svědectvím o charakteru sovětského režimu
jsou rovněž autorem uváděné doklady rozšíření antisemitismu v tehdejším Rusku.
Spolu s možností blíže poznat jinak
jenom prostřednictvím odborných prací
známé sovětské historiky představuje tedy
knížka zajímavou výzvu čtenáři. Podobně
jako starší medievistické práce Gurevičovy totiž vybízí k přemýšlení, a to nikoli
o dobách, ale o konkrétních lidech.
David Kalhous
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Steffen S e i s c h a b : Georges Duby.
Geschichte als Traum
Berlin, Kulturverlag Kadmos 2004, 188 s.
ISBN 3–931659–57–7
Podtitul knihy S. Seischaba představuje aluzi na výrok samotného G. Dubyho
a vystihuje jednu ze stránek historikovy
osobnosti. Seischabova monografie přináší stručné, ale výstižné shrnutí Dubyho
odborné a veřejné činnosti. Autor k svému
textu připojil rovněž překlady rozhovoru
G. Dubyho s P. Norou a hodnotící stati J.
Le Goffa, následují chronologický přehled
Dubyho života, strohé bibliografické odkazy a poznámky k textu. Seischab rozdělil
Dubyho život a působení do – ponecháme-li stranou dobu dětství – čtyř hlavních
celků: universitní studia v Lyonu, seznamování se s oborem a jeho klasiky, najmě
M. Blochem, a vypracování thèse, disertační
práce; dále profesorské působení v Aix-enProvence v letech 1953–1970; působení na
Collège de France (1970–1991) a nakonec
poslední léta života, kdy se Duby oproštěn od akademických povinností a rituálů
s chutí pustil do dalších témat. Výklad
je postaven na interpretaci Dubyho díla
a využívá především dva autobiografické
texty z pera samotného francouzského historika a knihu rozhovorů, jež vedl počátkem
70. let s filosofem G. Lardreauem. Seischab
si je dobře vědom značné míry autostylizace
v Dubyho vzpomínání a snaží se ji korigovat: jako základní stylizační prvek identifikuje sebepředstavování Dubyho jako
„prostého venkovana“, jemuž je cizí intelektuální snobismus Paříže. Proti Dubyho zdůrazňování vzestupu z řemeslnické pařížské
rodiny mezi špičku francouzských historiků
a intelektuálů vlastními silami upozorňuje
Seischab, že jeho kariéru provázela velká
dávka štěstí a oproti kupř. J. Le Goffovi
se nesetkal s vážnějšími překážkami. Velmi
přesně autor podává na nevelkém rozsahu knihy hlavní charakteristiky odborné
práce G. Dubyho. Jsou jimi tematická spjatost zdánlivě rozdílných částí životního
díla, zakládajících programové směřování
k syntéze, pojetí společnosti jako celku,
důraz na sociální imaginaci (Duby se záhy
vymanil z vlivu marxismu, ač jeho význam
pro dějepisectví nepopíral a byl později
silně osloven „heretickým marxismem“

Z
L. Althussera; další z inspiračních zdrojů
představuje strukturalismus, byť se Duby
např. vůči C. Lévi-Straussovi kriticky vymezoval) a v neposlední řadě literární pojetí
historikovy práce, díky němuž se Duby stal
členem Académie Française. Na další úrovni bychom mohli zmínit konkrétní témata,
jejichž výzkumem Duby vytvářel nový obraz
středověku, otázky feudalismu, rodinných
struktur, manželství, lásky a rytířství atd.
Na limity a překonané prvky Dubyho prací Seischab upozorňuje v průběhu textu,
v závěrečném pokusu o zhodnocení se
pokouší zejména o stanovení toho, čím je
Dubyho dílo stále živé a zaslouží si pozornost historiků.
Tomáš Borovský
Zdeněk V a š í č e k : Archeologie,
historie, minulost
Praha, Karolinum 2006, 156 s. ISBN 80–
246–1161–9
Až po více než desetiletí vychází český
překlad úspěšné knihy Zdeňka Vašíčka, jež
byla publikována ve Francii v roce 1994.
V češtině dosud vyšla pouze její třetina,
a to třetí kapitola knihy, s názvem Obrazy
(minulosti). O bytí, poznání a podání minulého času (Praha 1996), a úryvek ve sborníku
věnovaném sedmdesátinám Jaroslava Marka. Aktuální vydání je autorským překladem
originálu; je to upravená, stručnější verze.
Také širší česká čtenářská obec má nyní
možnost ocenit, v čem spočívá přednost této
knihy a hlavní autorova intence. Vašíček
tu totiž přivádí do společného prostoru
disciplíny sice příbuzné, jež však existují
odděleně a ne vždy v souladu: prehistorii,
archeologii a historii. Jde mu tedy především o vytvoření jisté srovnávací perspektivy a zároveň s tím, jakoby mimoděk, podává
ve zkratce teorie oborů. Začíná u základů,
když nejprve ujasňuje významové obsahy
pojmů v různých dobách a v různých jazycích, a na to navazuje uvedením několika
příkladů, jak na sebe archeologie, prehistorie a historie (respektive jejich představitelé) navzájem pohlížely a pohlížejí.
Samotnou látku studuje autor ve třech
problémových okruzích. Nejprve podává přehled diachronního vývoje historie,
prehistorie a archeologie se zdůrazněním
epistémických či paradigmatických zlomů.
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Jeho výklad dějin disciplín je úsporný,
srozumitelný, přehledný. Ve druhé části
knihy srovnává synchronní struktury, tedy
povahu jmenovaných disciplín, kterou mu
nejlépe osvětlují prameny, s nimiž obory
pracují, a metody, jež používají. Ukazuje,
že archeologie není pouhým „kopáním“,
že klade epistémické, noetické a metodologické otázky, které jsou možná závažnější
než ty, před kterými stojí historik. Zejména
prvé dvě části knihy potvrzují, že prehistorie a archeologie na jedné straně a historie na straně druhé tvoří rozdílné světy.
V závěrečné části – připomeňme znovu, že
vyšla samostatně již v roce 1996 – studuje
možnosti a zákonitosti ztvárnění poznatků
ve formě syntézy. Syntézu chápe především jako záležitost komunikace a útvar
umožňující časoprostorové uchopení historické látky. Rozlišuje dvě základní formy
syntézy – obraz a příběh. Objevně přitom
pracuje s pojmy vizuálního či prostorového
vnímání. Originální je i Vašíčkův styl, a to
zvláště v českém kontextu. Jeho výraz je
koncizní, místy až lapidární, se smyslem pro
vtip a pointu. Vašíček má co sdělit, a proto
nepotřebuje být rozvláčný. Není na škodu,
když autor čtenáře nejen poučí, ale i pobaví.
A to se Vašíčkovi – s použitím přijatelné
dávky ironie – daří.
Milan Řepa
Kateřina J í š o v á (ed.) za spolupráce
Olgy Fejtové, Petra Kreuze, Jiřího Peška
a Hany Svatošové: V komnatách paláců
– v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým
narozeninám
Praha, Scriptorium 2007, 376 s. ISBN 978
–80–86197–79–1
Sotva překvapí, že u příležitosti šedesátin známého pražského archiváře a současně jednoho z předních českých badatelů
v oblasti dějin (nejen) raného novověku,
doc. PhDr. Václava Ledvinky, CSc., spatřil
světlo světa samostatný jubilejní sborník.
A rozhodně nepřekvapí ani to, že tematický
záběr většiny z dvaadvaceti statí (nepočítáme-li úvodní jubilantovo curriculum vitae
z pera Jiřího Peška), jimiž do této publikace
přispěla část Ledvinkových kolegů, přátel
a známých, nevybočuje ze sféry urbánní historie. Vždyť právě dějinám měst, zejména
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ovšem Prahy, s jejímž archivem spojil svou
profesní dráhu, věnoval Václav Ledvinka
velkou část svých tvůrčích sil. To ostatně
dokládá i obsáhlá bibliografie jeho prací,
zařazená na závěr sborníku, kterou připravila – dle vlastních slov „bez účasti autora“,
a tudíž bez nároku na vyčerpávající úplnost
– Hana Svatošová.
První ze tří bloků, do nichž byly
příspěvky roztříděny, přináší sdělení bezprostředně či volněji se týkající pražských
dějin. Zatímco Josef Žemlička, Marie Bláhová a Lenka Bobková se z různých úhlů obírají úlohou středověké Prahy coby panovnického rezidenčního města, Ivan Hlaváček
rekonstruuje okolnosti vzniku a dochování
privilegia císaře Ludvíka Bavora z 10. června 1330, jímž byli měšťané Starého Města
pražského osvobozeni od placení mýta na
území říše. Ve statích Františka Šmahela
a Jaroslava Pánka jsou rozebrány zmínky
o Praze v literárních dílech z období končícího středního a počínajícího nového věku
(ve Spravovně Pavla Žídka a v Kosmografii
české Zikmunda z Puchova). Michal Svatoš
upřel svou pozornost na záznamy o 74 učitelích působících v letech 1560–1582 na
pražských partikulárních školách, obsažené
v manuálu rektora pražské univerzity Mistra
Curia (Matěje Dvorského). O nemovitostech, které si v Praze nejpozději od roku
1587 držela politická reprezentace královského města Plzně, a o problémech spojených se správou těchto objektů, v nichž
zřejmě nacházeli útočiště plzeňští vyslanci
do srdce království, ve stručnosti pojednává
příspěvek Jaroslava Doušy. Vít Vlnas upozorňuje na dosud neznámé (či za deperdita
pokládané) jazykově české novinové letáky
věnované bojům s Turky na sklonku 16.
století, které se nacházejí ve wolfenbüttelské Herzog August Bibliothek. Specifika
každodenního života v pražském Podskalí
se v širším časovém záběru od středověku
do 20. století ve spíše esejisticky pojatém
textu pokouší vystihnout František Holec.
Jiří a Milada Hlochovi se pak věnují aktivitám příslušníků ukrajinské emigrace v Československu za první republiky, zejména
Ukrajinskému reálnému gymnáziu v Modřanech.
Z příspěvků ve druhém a třetím bloku
sborníku, v nichž přicházejí ke slovu jednak
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miscellanea z českých a moravských urbánních dějin, jednak otázky odvíjející se od
prolínání městského prostředí se světem
urozenců, zmiňme alespoň následující. Hana
Jordánková a Ludmila Sulitková dospívají
při vícevrstevném hodnocení společenského
a kulturního klimatu v předním moravském
královském městě Brně v průběhu 16. a na
počátku 17. století ke zobecňující charakteristice tohoto mikroprostoru jako „otevřené společnosti“. Bude zajímavé sledovat, zda tento závěr vyprovokuje v domácí
urbánní historiografii žádoucí širší diskusi
o „sociální průchodnosti“ protomoderního
městského prostředí. Vždyť takřka současně se sledovanou studií byla publikována
pozoruhodná Millerova monografie, jejíž
gros představuje – i do názvu knihy vtělená – teze o „uzavřené společnosti“. Svébytnou kategorií městského obyvatelstva,
totiž erbovními měšťany, se zabývá příspěvek Michaely Hrubé, heuristicky zakotvený
v předbělohorských Litoměřicích. Životní
styl měšťanů, kteří se mohli honosit vlastním rodovým znakem, se autorka snaží ve
zkratce načrtnout na příkladě rodiny Mrázů
z Milešovky. Ze zjištění opřených o studium osudů příslušníků jedné rodiny lze sice
sotva vyvozovat nějaké obecnější závěry,
nicméně ve zmíněné stati můžeme spatřovat příslib pokračování systematického
výzkumu raně novověkých městských elit
v prostoru severozápadních Čech. Mimořádně podnětný příspěvek Eduarda Maura
se zaměřuje na – v naší historiografii dosud
z valné části nedotčenou – problematiku
životního stylu šlechtické čeledi (nejen)
v éře baroka. Na několika konkrétních příkladech Maur ukazuje perspektivy takto
zaměřeného bádání, představujícího zatím
opomíjený pendant výzkumů urozené společnosti a aristokratických dvorů.
Tomáš Sterneck
Roman P r a h l a kol.: Umění náhrobku v českých zemích 1780–1830
Praha, Academia 2004, 335 s. ISBN 80–200–
1188–9
Knihu kolektivu autorů pod vedením
Romana Prahla, který se stejnému období
věnoval již ve své knize Prag 1780–1830.
Kunst und Kultur zwischen den Epochen und

Z
Völkern z roku 2000, ocení nejen odborníci,
ale všichni, kdo rádi navštěvují staré hřbitovy. Jak už je patrné z titulu, nezaměřuje se
kniha na osobnosti, které byly v uvedeném
časovém období na různých hřbitovech
pohřbeny, ale na náhrobky, kterými byly
jejich hroby vyzdobeny.
Analýzu politické nebo ekonomické
situace českých zemí v knize nehledejme,
její síla tkví v něčem jiném.
Funerální tvorba uvedeného období
je představena v celé své rozmanitosti – od
originálních děl vysoké úrovně, díla zjevně
inspirovaná díly slavných umělců (A. Canova) až po díla téměř sériové výroby.
Kniha je rozdělena do kapitol věnovaných umělcům významným (Malínský,
Platzer, Prachner, Lederer, Pettrich) i méně
významným, jednotlivým typům náhrobků,
náhrobním nápisům a jejich objednatelům.
Moravou a Slezskem se zabývá pouze kratší
kapitola autora Aleše Filipa. Je v ní zdůrazněn jednak častý problém nemožnosti
zjistit autora náhrobku v této oblasti i menší zastoupení měšťanských zákazníků, než
tomu bylo v Čechách.
Každá kapitola je doplněna obrazovým
materiálem (téměř 400 fotografií), samostatným poznámkovým aparátem, případně
i katalogem děl. V knize jsou ovšem zmíněna pouze nejvýznamnější díla uvedeného
období a autorů. Je tedy pravděpodobné,
že čtenáři objeví v jiných publikacích nebo
sami na některém z hřbitovů, díla, která
v knize zmíněná nejsou.
Závěr knihy je věnován zániku, pomíjivosti a bohužel i ničení a krádežím náhrobků i jejich částí.
Michaela Kořistová
Jiří P e š e k (ed.): Současná situace
historiografií soudobých dějin v Evropě
a USA
Sborník z konference IMS FSV UK. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territoralia VIII,
2005. Praha, Karolinum 2006, s. 253. ISBN
80–246–1238–0
Pokus souhrnně pojednat problém
vývoje jednotlivých historiografií soudobých
dějin na půdě Evropy a Severní Ameriky si
za svůj cíl vytkla konference, kterou uspořádal v roce 2005 Institut mezinárodních
studií Fakulty sociálních věd UK. Soubor
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prezentovaných příspěvků byl pak následujícího roku vydán jako osmé číslo sborníkové
řady AUC – Studia Territoralia. O tom, že
každý pokus o přehledové pojednání institucionální a organizační základny, tematického a metodologického vývoje národních
historiografií je úkolem vědecky obtížným
a odvážným, nemůže být pochyb. Nutně
selektivní charakter takové snahy je dále
umocněn rozsahově omezenými možnostmi samotných konferencí. Zvlášť citlivě musí
pořadatelé v podobných situacích přistupovat k výběru prezentovaných témat. Konstatujme již nyní, že v případě konference
Současná situace historiografií soudobých dějin
v Evropě a USA dostáli její organizátoři zmíněnému požadavku, byť je možno diskutovat
o absenci analýz některých témat.
Sborník přináší celkem jedenáct příspěvků, z nichž nejvýznamnější podíl mají
texty mapující historiografickou či příbuznou společenskovědní problematiku
německy mluvících oblastí (čtyři příspěvky). Výrazná pozornost je nanejvýš vhodně věnována dnes celosvětově klíčovému
severoamerickému dějepisectví. Ocenit je
třeba fakt, že nezůstal opomenut prostor
východní Evropy (ukrajinské a litevské
dějepisectví), a že hned ve dvou příspěvcích (Jiří Vykoukal, Michal Kubát) byla
věnována pozornost i Polsku. Jistý dluh
především vůči dominantním historiografiím Velké Británie, Francie a Ruska se
pokusil odstranit Jiří Pešek alespoň ve své
úvodní stati.
Samotný název sborníku nevystihuje
zcela přesně obsahovou stránku jednotlivých
příspěvků. Především nebyl dán prostor pouze zástupcům historické vědy, ke slovu se
dostávají i obory úzce s historií kooperující
– dějiny umění (Anita Pelánová) a politologie (Miloš Calda a Michal Kubát). Navíc
ani vlastní studie mapující problematiku
dějepisectví nelze v několika případech
zařadit do úzkých hranic „historiografie
soudobých dějin“. Jiří Pešek se například
v nejrozsáhlejším a nejucelenějším textu
sborníku věnuje aktuálnímu stavu německé
historické vědy jako celku, a to s důrazem na
rekonstrukci jejích institucionálních základů a preferovaných tematických, respektive
chronologických oblastí. Obdobně i Luboš
Švec překládá čtenáři všestranný obraz vývo-
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je litevského dějepisectví v 80. a 90. letech
minulého století.
Úvodní dvě studie sborníku jsou věnovány severoamerickému prostředí. Svatava
Raková se pokusila na základě odborných
amerických periodik zmapovat vývoj dějepisectví ve Spojených státech od počátku
90. let. Konstatovala přitom nebývalý kvantitativní růst produkce i samotného počtu
odborně vzdělaných historiků, u nichž
zvláště upozornila na dynamický způsob
jejich vysokoškolské přípravy. V informačně
hutném textu Raková analyzovala jak institucionální základy americké historiografie,
tak i převládající „módní“ témata (s jasnou
převahou kulturních dějin). Velmi podnětný je text autorky zvláště tehdy, když se
zabývá vztahem společenské objednávky
a formy či obsahu publikovaných prací.
Výrazně konkurenční prostředí vede dle
Rakové jak k trvalé snaze o metodologickou
inovaci, tak i k ústupu narace ve prospěch
analytických studií a technicistního jazyka.
Pokus o souhrnný přehled nejvýznamnějších politologických institutů v USA (tzv.
think tanks) charakterizuje příspěvek Miloše Caldy. Kritériem pro jejich rozdělení do
skupin se přitom stala převažující politická
orientace institutů. Autor připouští jisté
zjednodušení a obtíže plynoucí z takto
zvoleného dělítka, a to i vzhledem k často přímo deklarované (byť jen teoreticky)
politické neutralitě ústavů. Je však zřejmé,
že subjektivně zvolené třídění splnilo dobře
svůj cíl umožnit českému zájemci smysluplnou představu o základní síti neuniverzitních amerických center politické vědy.
Pouze u některých z institutů by bylo snad
lépe uvádět obšírnější informace o publikační aktivitě, struktuře a základních prosazovaných principech.
Následný blok příspěvků mapujících
prostředí německy mluvících zemí zahajuje již zmiňovaný rozsáhlý článek Jiřího
Pešky. Pešek prezentuje ucelený obraz
stavu německého dějepisectví na prahu
nového tisíciletí. Autor, jenž se k problematice německé historiografie opakovaně
vyjadřuje především na stránkách Českého časopisu historického, předkládá
vyjma podrobné analýzy preferovaných
problematik (důraz na dějiny 20. století,
překvapivě výrazné zastoupení obecných
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dějin, přetrvávající silná pozice politického
dějepisectví) také řadu originálních postřehů z „každodennosti“ profesní dráhy historika v Německu. Upozorňuje na problémy
financování výzkumu, na podobu organizace doktorského studia či úskalí habilitačního řízení. Doplněním uvedené stati je
nejen následující text Miroslava Kunštáta
věnující se soudobým německým církevním
dějinám, ale také příspěvek Anity Pelánové,
který nabízí zajímavou komparaci podob
uměleckých výstav v rozděleném Německu. Pelánová přitom dospívá k některým
podnětným postřehům stran ideologické
příbuznosti pohledu představitelů nacistického Německa a oficiálních koryfejů umění
NDR na moderní formy umění. Blok referátů z jazykově německých oblastí uzavírá
Ota Konrád pojednáním o aktuálním stavu
oboru Zeitgeschichte v Rakousku. I v tomto příspěvku se objevuje problém zájmu
oficiální politické reprezentace země na
konstruování uspokojivého obrazu dějin
a často protichůdná tendence samotných
historiků otevírat a přezkoumávat citlivé
otázky (období nacionálně-socialistického režimu v Rakousku). Jestliže je pro
Konráda tato tendence jednou z více linií
výkladu, v textu německé historičky Kerstin von Lingen hraje proces vyrovnávání se
společenského vědomí s problematickými
fázemi dějin klíčovou roli. Autorka tak činí
na příkladě trvale probíhajícího procesu
dekonstrukce mýtu italské národní rezistence za druhé světové války, a to volnější
úvahovou formou a s přihlédnutím nejen
k postojům historiků, ale také současných
nejvyšších politických představitelů země.
Text předního českého odborníka na
moderní polské dějiny a dějepisectví Jiřího Vykoukala je především vyčerpávající
faktografickou sondou do struktury vysokoškolského studia a výuky historie v Polsku. Příspěvek ve své snaze charakterizovat institucionální zázemí polské historické
vědy však neopomíjí ani přiblížení struktury a personálního obsazení centrálních
neuniverzitních vědeckých institucí v čele
s Polskou akademií věd a umění v Krakově (Polska Akademia Umiejętności) a tolik
diskutovaným Institutem národní paměti
ve Varšavě (Instytut Pamięci Narodowej).
Obdobný metodický přístup zvolil pro

Z
druhý z politologických příspěvků Michal
Kubát, jenž se zaměřil na současný stav polské politické vědy. Konstatoval přitom, že si
polská politologie dokázala i přes obtížné
podmínky vývoje v letech komunistického
režimu udržet solidní úroveň, což umožnilo
její výrazný rozvoj po roce 1989. Dnes se
tak řadí mezi evropskou špičku, což Kubát
doložil také širokým soupisem jednotlivých institutů a vydavatelské činnosti za
poslední roky. Autor neopomenul stručně
nastínit vývoj politologie v Polsku od 18.
století. Podobnou snahu zasadit informace
do kontextu širších dějin oboru je třeba
přivítat, a to i přes nepřesnost, jíž se Kubát
dopustil zmíněním existence dvou institutů
pro výzkum východní Evropy ve Vilně 30.
let 20. století (ve Vilně sídlila pouze první
z institucí – celoevropsky významný Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej,
druhý zmíněný Instytut Wschodni působil
ve Varšavě).
Problém vyrovnávání se s vývojem
národní historiografie v uplynulých desetiletích je přirozeně dominantním tématem
posledních dvou příspěvků sborníku, které
se zabývají procesem rekonstrukce historické vědy ve východoevropském prostoru. Problematičtější a dosud neukončený
průběh tohoto procesu přitom konstatuje
Bohdan Zilynskyj pro ukrajinské dějepisectví 90. let 20. století. A to přirozeně
i při zohlednění krizového nedofinancování oboru. Luboš Švec ukazuje rychlejší
proměnu litevského dějepisectví také díky
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otevřené diskusi, jíž byly už koncem 80.
let podrobeny ideologické dezinterpretace
násilného včlenění Litvy do korpusu Sovětského svazu, a současně zásluhou oživené
společenské poptávky po dějinách litevské
státnosti a otázkách formování moderního
národu. Zásadní problém vlivu společenské
objednávky a potřeb politické reprezentace jednotlivých zemí na podobu historie
je vůbec jednotícím tématem většiny ve
sborníku uváděných statí.
Po formální stránce lze celému počinu vytknout jen velmi málo. Vyzvednout
naopak zaslouží snaha většiny přispěvatelů uvést mezi hojně citovanými zdrojovými
dokumenty také webové odkazy. Obdobně
stručné tabulkové přehledy doplňující analýzy institucionálního zázemí a tematických
preferencí jednotlivých národních historiografií jsou jistě namístě (Ota Konrád, Jiří
Pešek, Jiří Vykoukal). Přinejmenším diskutabilní se však jeví absence závěrečných
cizojazyčných shrnutí, což ztěžuje i následnou zpětnou vazbu zahraniční vědy.
Pokud by měla být konference a z ní
vzešlý sborník předzvěstí zesíleného zájmu
české historie o aktuální stav zahraničních
historiografií, bylo by na místě takový
vývoj jen uvítat. Prozatím však alespoň
konstatujme, že se sborník zařadí mezi
nemnohé takto zacílené souhrnné výstupy
českého dějepisectví. Tím více potěší, že se
jedná o pokus zdařilý a na vysoké odborné
úrovni.
Jan Dvořák
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Středověk a raný novověk
Petr S o m m e r : Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve
Praha, Vyšehrad 2007, 337 s. ISBN 978–80–7021–732–0
Petr Sommer patří k našim předním odborníkům v oblasti starších
církevních dějin a církevní archeologie. Již takřka 40 let věnuje svou pozornost zejména klášternímu prostředí a problematice christianizace českých
zemí. Ve své nové knížce tedy nehodlal pouze vylíčit osudy jediného
světce, avšak mínil předložit ucelenou představu o české raně středověké
společnosti. Na rozdíl od předchozích svazků edice bylo ovšem autorovi
umožněno podložit svá tvrzení odkazy na prameny a literaturu.
Autor knihu rozčlenil do pěti oddílů, věnovaných proměnám postavení českého státu v době Prokopově, počátkům christianizace českých
zemí, klášterům, vlastnímu Prokopovu životu a konečně úctě ke světci.
Nejobsáhlejší z nich je na deset chronologicky navazujících kapitol dále
rozčleněný oddíl o samotném Prokopovi.
Zatímco první oddíl je založen zejména na výsledcích bádání D. Třeštíka,
přináší v následujících dvou kapitolách P. Sommer zhuštěné závěry svých
vlastních výzkumů, které již byly vícekrát publikovány a jež se v této knize
se zřejmě ocitly proto, aby dokreslily autorovu celkovou představu o českém
raném středověku. P. Sommer v nich opět upozornil na pozvolnost christianizace českých zemí. Zabýval se však i stavební podobou klášterů a zejména
důrazně poukázal na význam „dřevěné fáze“ v počátcích jejich existence.
Zvýšenou pozornost odborného čtenáře si proto zaslouží spíše ty pasáže,
v nichž P. Sommer velmi otevřeně a přitom zdvořile polemizuje se staršími
i mladšími historiky. Autor totiž v chronologicky členěných kapitolách při
upřesňování fakt k Prokopovu životu rozebírá jednotlivé klíčové otázky ze
starších českých dějin. Vyjadřuje se k otázce služebné organizace, k významu
dvorců, k charakteru nobility, k funkci staroslověnské liturgie, k problému
vlastnictví. Z většiny přijímá výsledky bádání D. Třeštíka a B. Krzemieńské,
jak prozrazuje i v polemice s J. Klápště. Upozorňuje jednak na existenci „reálného karolinského modelu“, jednak na nutnost existence společné organizační
platformy, již by bylo třeba pro řízení rozsáhlé výroby bez existence trhu
(pozn. 310, s. 245). V první řadě je třeba upozornit, že sami autoři konceptu
se o něm ve svých pracích vyjadřovali spíše jako o návrhu bez nároku na
ucelenost argumentace a doložení dílčích tvrzení. V případě konkrétních
argumentů je možné namítnout, že sice existuje vícero výkladových modelů
karolínské správy, žádný ovšem nepočítá než s okolo falcí koncentrovaným
královským majetkem, z něhož byly vybírány dávky ve službách, v naturáliích
a penězích. Ideálně neměl majetek panovníka spravovat hrabě, avšak vilici
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nebo jinak nazývaní úředníci, mnohdy rovněž vysoce urozeného původu (viz
alespoň De ordine palatii Hinkmara z Remeše); pře se mezi historiky vede
spíše o platnost tohoto ideálu. Pokud ovšem odmítneme onu karolinskou
analogii, oslabí to velmi výrazně Sommerovu argumentaci. Ani nadále není
jisté, zda vsi, jež byly v první řadě pro svá netradiční pojmenování označeny
za pilíře služebné organizace, skutečně produkovaly značné množství určitého typu zboží (nověji to zpochybnili i D. Třeštík aJ. Žemlička) a zejména
zda se jednalo o jednotně založený systém. (Přitom jistě nelze pochybovat
o tom, že kromě peněz a „robot“ mohlo být dodáváno knížeti i zboží; doklady známe i z říše v 10. a 11. století.) Navíc, jak upozornil kdysi J. Tomas,
mohl hrát trh poměrně značnou roli v životě raně středověkých Čech a byl
dostupným pro každého obyvatele starého sídelního území. Zůstává tedy
otevřenou otázkou, nakolik je v tomto případě možné hovořit o jednotně
založeném systému a nakolik spíše o historicky vzniklém slepenci různých
práv a povinností.
Diskuse o vlastnictví v raně středověkých Čechách (s. 114–122),
navazující na spory Krofty a Novotného na počátku 20. století a vlastně
na rozsáhlou diskusi ve starší německé právní historiografii, poněkud trpí
tím, že ani P. Sommer, ani ti moderní badatelé, s jejichž názory polemizuje,
jednak jasně nedefinovali, jak tento pojem chápou,1 jednak neuvažovali
o tom, jak vlastnictví funguje dnes: ačkoli v moderní době o fungování
této kategorie nikdo nepochybuje, platí, že i dnes je užívání nemovitostí
vázáno jistými omezeními včetně placení daně, jež by se dala interpretovat
jako důsledek skutečnosti, že nemovitost patří státu a je konkrétním osobám pouze propůjčována; podobně, když se vrátíme k širšímu problému
charakteru raně středověkého přemyslovského knížectví, lze nahlížet i na
dnešní státní zaměstnance jako na osoby pobírající státní plat, nebo podíl na
státních příjmech – obojí řešení je přitom správné, záleží na úhlu pohledu
a na charakteru problému, jemuž se právě věnujeme.
Pozornost si jistě zaslouží i autorovy úvahy ohledně významu a funkce
staroslověnské liturgie a písemnictví (s. 95–102). O rozdílech v ritu lze podle
P. Sommera povědět velmi málo, neboť o v českých zemích užívané liturgii,
ať již „staroslověnské“ nebo „latinské“ mnoho nevíme. Autor v každém případě odmítá oba fenomény chápat jako výlučně se Sázavou spjaté, naopak
konstruuje představu symbiózy latinského a staroslověnského elementu.
Navazuje na Pokorného upozorňuje na skutečnost, že v raném středověku
paralelně fungovalo vícero liturgických okruhů, omezených mnohdy na
jedinou diecézi, případně spolu v rámci jednoho biskupství koexistujících
bez nějakého regionálního vymezení. (Při vážení druhé nabízené varianty
bych si dovolil být skeptický: liturgie v raném středověku představovala
1
Jisté je pouze to, že zatímco P. Sommer platnost této kategorie v raném středověku
odmítá a chápe tehdejší vlastnictví jako „jiné“ než dnes, jeho oponenti naopak tvrdí, že bylo
„stejné“.
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jeden z prostředků budování společné identity diecéze, jak ukazuje např.
Frutolfem zmiňovaný spor mezi papežem a mohučským arcibiskupem
o provedení mše v mohučské katedrále. Proto bylo asi již tehdy třeba dbát
o jednotu v rámci určitého biskupství. Právě ve snaze posílit vědomí celku
kdysi Řehoř VII. /1073–1085/ zahájil „tažení“ proti regionálním ritům.) Na
okraj poznamenejme, že pravděpodobnost Sommerových závěrů potvrzuje
tato zcela prostá úvaha: diferenciace slovanských jazyků v průběhu 10. a 11.
století příliš daleko nepokročila, staroslověnština a tehdejší „čeština“ tedy od
sebe byly vzdáleny jenom nepatrně; jedinou překážkou muselo být písmo.
Avšak nakolik obtížné mohlo být naučení se třiceti znakům? Rozšíření stsl.
písemnictví i mše v domácím jazyce tedy nelze mít za exkluzivní.
Věnujme se nyní problémům obecnějšího charakteru. Námitky by
totiž bylo možno vznést proti tomu, že autor sice bezpochyby registruje
rozsáhlou literaturu o hagiografii jako žánru obecně a o legendách o zakladatelích klášterů zvláště, nicméně na ni ve své knize dostatečně nereaguje.
Její znalost se projevuje pouze částečně, v pasážích, v nichž se autor snaží
při řešení jednotlivých otázek určit charakter vztahu mezi topem (spíše
literárním motivem) a „realitou“. Přitom srovnání prokopských legend
s dalšími skladbami podobného charakteru (namátkově např. karolínské
legendy o vzniku kláštera v Hersfeldu, Zellu, Fuldě) by mohlo podstatně
zpřesnit P. Sommerem nabízený obrázek a zvýšit jeho přesvědčivost.
Podobné výhrady by bylo možno vznést i k užití údajů poenitenciálů, jež
spolu s patřičnou, mnohdy pramenovědnou literaturou P. Sommer jistě
zná, avšak na ni svého čtenáře neupozorňuje. Je to škoda, neboť důvěrnou
znalost českých pramenů autor prozrazuje už svými úvahami o vzájemných
vztazích jednotlivých prokopských legend (s. 138).
Z výše uvedeného vyplývá, že kniha P. Sommera spíše uzavírá určitou
etapu jeho výzkumů, než aby ostatním badatelům otevírala nové cesty. Přes
výhrady, které jsem si dovolil k představované práci vznést, však je nutno
ocenit autorovu snahu o diskusi, a to diskusi z pevně zaujatých pozic, avšak
kultivovanou, zdvořilou a velmi lidskou. Badatelů, kteří zaujímají mnohdy
vyhraněné stanovisko, avšak zároveň si zachovávají jistý nadhled, bude
vždy velmi málo. P. Sommer však mezi ně jistě patří.
David Kalhous
Alexander B e g e r t : Böhmen, die böhmische Kur und das Reich
vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur
Kurwürde und zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens
Historische Studien, Bd. 475. Husum, Matthiesen Verlag 2003, 699 s. ISBN
3–7868–1475–9
Otázka vztahu českého panovníka a potažmo českého státu ke Svaté
říši římské spojená především s problematikou lenního poměru a kurfiřtského hlasu patří k tradičním tématům, se kterými se museli vyrovnat
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snad všichni autoři, kteří se šířeji zabývali staršími českými dějinami.
Řadu možných řešení a tezí, vycházejících z racionálního historického
studia, doprovází stejně široká škála různých ideologicky a nacionálně
zabarvených výkladů, tvořících jeden z proudů diskuze o česko-německých vztazích.
Obsáhlá monografie Alexandra Begerta patří samozřejmě k serioznímu, čistě vědeckému proudu těchto diskuzí. Autor ji přehledně rozdělil
do osmi hlavních kapitol (dále členěných do podkapitol) doprovázených
šesti samostatnými exkurzy ke sledované problematice. Jak napovídá sám
podtitul celého díla, A. Begert sleduje dvě hlavní, ovšem vzájemně úzce
spojené otázky: problematiku českého kurfiřtského hlasu a státoprávního
poměru Českého království, resp. České koruny k Svaté říši římské, a to
v celé časové šíři od raného středověku až do doby zániku Svaté říše
v roce 1806. Doposud byla největší pozornost věnována, ať už v české či
zahraniční historiografii, otázkám spojeným se vznikem kurfiřtského kolegia
a v souvislosti s tím také úloze českého panovníka. Pokusy o zodpovězení
těchto otázek vedly k řadě často odlišných řešení (srov. novější práce A.
Wolfa a H. Thomase).
Hlavním východiskem byly pro A. Begerta především známé pasáže
Sachsenspiegelu týkající se volby německého krále a odmítnutí volebního
práva českého krále. Ve svém výkladu však postupuje s velkým důrazem
na formální, resp. formálně-právní aspekty dané problematiky. Klíčovým
okamžikem je podle něj rok 1198, kdy se Čechy staly královstvím a přestaly být proto součástí regnum Alemanniae. Český král již neměl nadále
být považován za leníka německého krále a naopak prý začal preferovat
přímou lenní vazbu pouze na císaře (a v souvislosti s tím také pozměněný
způsob volby ve smyslu volby budoucího císaře). V tomto ohledu však A.
Begert nejen mylně interpretuje a přeceňuje volbu Fridricha Štaufského
z roku 1211 a jeho titulaturu, ale také mylně hodnotí zájem Přemysla
Otakara I. o volby z let 1212 a 1220. Begertem předpokládaný model
vazby českých panovníků přímo na (budoucího) císaře je však v jistém
rozporu s pozdějším vývojem, podobně jako českým králem údajně zamýšlená téměř úplná eliminace lenního poměru. Přestože v jinak obsáhlém
poznámkovém aparátu cituje řadu prací českých historiků či zahraničních
bohemistů, je nutno podotknout, že pohled A. Begerta na politiku přemyslovských panovníků je v mnoha ohledech zjednodušený či přímo zkreslený. Ostatně, i jeho přísné státoprávní rozlišování německého království
(regnum Alemanniae) a císařství (imperium romanum) tak úplně neodpovídá
politické realitě, která v říši na přelomu 12. a 13. století panovala. Jak již
bylo konstatováno, teoretické vymezení státoprávních (včetně lenních)
vztahů (byť podepřené i dobovými teoretizujícími názory) tvoří jen jeden
úhel pohledu na danou problematiku, který musí být nutně konfrontován
s politickou realitou.
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Popis dalšího vývoje účasti českého panovníka v kurfiřtském sboru
a vztahů českého státu k říši je v zásadě v intencích toho, co je o dané
problematice již známo. Nepochybně nejpřínosnější část celé monografie
představuje její druhá polovina, která sleduje otázku kurfiřtského hlasu
a vztahu k říši v období 16. až počátku 19. století. Tato problematika se
tradičně netěší tak velké pozornosti historiků jako starší středověký vývoj
a je proto v literatuře pojímána spíše nesoustavně. Begertův ucelený pohled
je násoben především rozsáhlým archivním výzkumem, který uskutečnil.
Ve svém podrobném a pečlivě stavěném výkladu tak mohl využít celou
řadu pramenů z německých, rakouských a českých archivů.
Problematiku českého kurfiřtského hlasu A. Begert pojímá ve třech
hlavních časových etapách. První připadá již zmiňovanému vývoji do konce
středověku, druhá potom období 16. a 17. století, kdy kurfiřtská hodnost
náležela spolu s českým královským titulem Habsburkům, kteří se sice
příslušných volebních sněmů zúčastňovali, ale nezasedali v kurfiřtském
kolegiu. Begert v této souvislosti poukazuje zejména na nemožnost ovlivnit
obsah volební kapitulace. Počátek třetího období pak Begert spojuje s tzv.
readmisí českého kurfiřtského hlasu v roce 1708, kdy Habsburkové, byť
bez většího reálného významu, hlas pro svoji volbu využívali.
Poněkud složitější je pro období pozdního středověku a raného
novověku řešení otázky vztahu českého státu k říši. Jak již bylo zmíněno,
A. Begert považuje za určité východisko rok 1198, kdy mělo dojít ke změně
lenního poměru k říši, a v souvislosti s tím nastínil složitou (ale nedoloženou) úvahu týkající se rozlišení českých vazeb na regnum a imperium.
Dalším problematickým obdobím je závěr 15. století. Podle jeho výkladu,
založeného především na formálním přístupu, je podle teoretických pravidel
lenního práva obtížné určit postavení českého státu ve vztahu k říši. Klíčovým pojítkem byla kurfiřtská hodnost a arcičíšnický úřad českého krále.
Tato oprávnění českého panovníka však výrazně vnímali i čeští stavové,
kteří v roce 1486 protestovali proti opomenutí kurfiřtského hlasu krále
Vladislava. Jakékoliv jiné vazby k říši prakticky neexistovaly. V případě
říšského komorního soudu A. Begert sice upozorňuje na jeden případ týkající se sporu z Čech z roku 1498, ale jak nedávno prokázal P. Vorel, tento
soud v daném případě (a podobně v roce 1514) výslovně vyloučil svoji
působnost pro české země. P. Vorel také upozornil na důležité usnesení
českého zemského sněmu z roku 1486, které odmítlo platnost říšského
práva na teritoriu Českého království. České země také nebyly součástí
říšského daňového systému.1
České země tak od konce 15. století fakticky nebyly součástí říše
a nejasná zůstala i podstata lenního vztahu – zda předmětem léna zůstá1
V o r e l , Petr: Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526–1618.
Pardubice 2005, s. 32–41. Zde i další důležité postřehy a závěry k otázce vztahu českého
státu a říše v 16. století.
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valy země Koruny české nebo jen kurfiřtská a arcičíšnická hodnost (což
A. Begert považuje v zásadě za dobovou konstrukci, která nebyla nikdy
právně potvrzena). Po readmisi na počátku 18. století Begert konstatuje
obnovení určitých vazeb a podle jeho názoru je nutno Českou korunu
znovu považovat za součást říše.
Za zmínku stojí také samostatné tématické exkurzy doprovázející
některé kapitoly. A. Begert se v nich mj. věnuje zisku královského titulu
Vladislavem II. v roce 1158, otázce lenní závislosti králů ve středověku
či symbolikou používanou v souvislosti s udílením léna. Za pozornost
stojí také ediční příloha, která přináší text deseti významných dokumentů
z let 1454–1618, které nebyly dosud vydány (nebo jen ve starších, špatně dostupných edicích). Závěrečné shrnutí, které přináší nejdůležitější
výsledky celé objemné monografie, je zařazeno také v českém (místy trochu
kostrbatém) překladu.
Objemná práce A. Begerta přináší na danou problematiku nepochybně
řadu nových pohledů a podnětů pro další studium. Jak již bylo zmíněno,
slabinu představují zejména některé pasáže, které nedostatečně pojímají
politický a právní vývoj v českých zemích. S ohledem na „zastoupení“
daného tématu v dosavadní české i zahraniční literatuře lze Begertovu práci
považovat za velmi přínosnou zejména pro období pozdního středověku
a raného novověku.
Dalibor Janiš
Franz-Reiner E r k e n s : Herrschersakralität im Mittelalter. Von
den Anfängen bis zum Investiturstreit
Stuttgart, Kohlhammer Verlag 2006, 282 s. ISBN 978–3–17–017242–5
„Každá kniha je smělým kouskem, zvláště pak tato.“ Poznámka, kterou
Franz-Reiner Erkens pozdravil čtenáře, slibuje od prvních řádků nevšední
zážitek, zejména když se autor (jinak profesor středověku na pasovské univerzitě) prohlásil za průvodce a samotnou rozpravu pojal jako výpravu do
neznáma. Samozřejmě s vědomím, že se putování zmizelou krajinou dávné
sakrální symboliky, představ a rituálů neobejde bez vzájemné důvěry. Jen
tak mohl upoutat pozornost širší obce, aniž by se vzdal prostoru, jehož
hranice definuje povaha vědecké práce.
Zadání, jako by svou náročností soupeřilo s námětem, v němž se
abstraktní symbolika protíná s rituály dlouhého trvání. Opravdu těžko
se divit, že úvodní stránky zaplnilo několik po sobě jdoucích „vstupů do
problematiky“. Po docela všední předmluvě (s. 9–11) následuje „prolog“,
který by podle Franze-Reinera Erkense mohl být také „epilogem“ (s.
13–26), a to proto, že se zde s pomocí vybraných příkladů ukazuje, jak
králové divotvůrci a uzdravovatelé přežívají v časech, o nichž se s netajenou
pýchou hlásá, že bezezbytku náleží k věku rozumu a vědeckého poznání.
A konečně do pomyslné třetice, za úvodní lze prohlásit rovněž kapitolu,
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v níž byl probrán obsah pojmů „sakralita“ a „sakrální království“ (s. 27–33).
Zastavme se tedy nejprve u nich.
Franz-Reiner Erkens začíná vcelku banálním zjištěním, že oba termíny
byly odvozeny z latinského sacer a sanctus, aby mohl postoupit k jinému,
tentokrát ale zásadnímu poznatku, že ani jeden z nich nebyl užíván (právně) jednoznačným způsobem. V pozdně antické římské říši označoval vše,
co se nějak vázalo k císařskému dvoru (například ložnici se říkalo sacrum
cubiculum), středověk zase propojil „sakralitu“ se zvláštní přízní, jíž byli
obdařeni vládcové a od konce 13. století se prosadilo významové (slovní)
spojení „svatá církev“ nebo „svatá říše“ (římská). Pátrání po smyslu se
proto již před léty soustředilo na kontext událostí a především zásluhou
teologů a filozofů (Franz-Reiner Erkens se mimo jiné odvolává na Josefa
Pipera)1 medievistika přijala za platnou tezi, že „svatý“ a „sakrální“ označuje určitou (předem danou) formu jednání v konkrétním čase a prostoru,
která byla vyhrazena osobnostem, jež se ocitly ve zvláštním (výsadním)
společenském postavení.
Kromě obecné poučky autor zvažuje také jiná podpůrná hlediska,
jmenovitě představu, že „království“ jako instituce vzniklo Božím zásahem
a že král nosí korunu z Boží milosti, tedy „dei gratia“. Proto se také panovník
objevuje v roli jakéhosi velekněze, ve středověku pak ochránce církve, přičemž mohučský korunovační řád z roku 962 výslovně konstatuje, že krále
zvolil samotný Bůh, jako pomazaný se stává jeho zástupcem (vikářem) na
zemi a sdílí úřad kněze-biskupa.
Zvláštním případem jsou však králové uzdravovatelé a divotvůrci.
Říšským poměrům vzdáleného rituálu si nověji povšiml Jacques Le Goff,
jehož přípravné studie k životu svatého Ludvíka přivedly k sakrální podstatě
královské moci.2 Starší koncept rozšířil (spíše zpřesnil) o další čtyři prvky,
když zdůraznil, že výjimečnost (francouzských) králů byla vázána na jejich
sakrální, kněžské, náboženské a z nich plynoucí divotvorné poslání.3
Francouzské (a s nimi pevně protkané anglické) zvyklosti nabídly
vhodný komparační materiál, ovšem výchozím bodem se autorovi staly
říšské rituály, jejichž sakrální rozměr byl v minulosti vyjadřován okázale
důvěrnou blízkostí pomazaného krále (vladaře) k Bohu, jímž byl vybrán,
jemuž se zodpovídal a před nímž se v pokoře skláněl. Právě do těchto souřadnic zamířil Franz-Reiner Erkens, který si dále všímal legitimizační funkce
1
Dále viz P i p e r , J.: Was heißt „sakral“? Klärungsversuche. Stuttgart 1988.
2
Příkladem budiž Le G o f f , J.: Royauté biblique et idéal monarchique et idéal monarchique médiéval. Saint Louis et Josias. In: Les Juifs au regard de l’histoire. Mélanges Bernhard
Blumenkranz. Paris 1985, s. 157–168 nebo t ý ž : La sainteté de Saint Louis. Sa place dans
la typologie et l’évolution chronologique des rois saints. In: La Fonctions des saints dans le
monde occidental (IIIe–XIIIe siècles). Rome 1991, s. 285–293.
3
Le G o f f , J.: Aspects religieux et sacrés de la monarchie française du Xe au XIIIe siècle.
In: La royauté sacrée dans le monde chrétien. Edd. A. Boureau, C. S. Ingerflom. Paris 1992,
s. 19–28.
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tohoto vztahu, z něhož králové odvozovali svou nadřazenost a v konfliktech s opozicí (často, většinou však marně) i vlastní nedotknutelnost. Do
společenských her tak vstupovaly „nadsmyslné“ argumenty, jimž na váze
neubralo ani postupující rozumové poznání, takže František Graus dokonce
hovořil o terminologické zaměnitelnosti „iracionálního“ se „sakrálním“.4
Již letmé nahlédnutí do obsahu prozrazuje, že je výklad ukotven
hluboko v minulosti a že dílčí úvahy sahají až k egyptským faraónům a do
starověké Mezopotámie (s. 34–37). Něco takového ovšem nebylo možné
bez široce založené spolupráce, k níž se autor „doznal“ jednak v úvodu,
jednak také na příslušných místech svého díla. S vděkem vzpomenul
někdejší lipské kolegy, egyptologa Hanse Fischera-Elferta a orientalistu
Clause Wilckeho, dále pasovského profesora antických dějin Armina
Eicha, s jejichž podporou uspořádal pracovní seminář a na cášském sjezdu
německých historiků v roce 2000 mohl vést jednání zvláštní sekce.5 Ani
to by (patrně) nestačilo, kdyby Deutsche Forschungsgemeinschaft (obdoba
naší grantové agentury) nepodpořila projekt stolice středověkých dějin na
pasovské univerzitě, který si předsevzal kontextuální výzkum panovnické
sakrality dlouhé vlny s důrazem na pozdní středověk. Tolik k výchozím
předpokladům a vědeckému zázemí.
Široce rozvržený koncept se však poněkud míjel s představami nakladatelství, které si objednalo práci, jež by mohla zaujmout v medievistice
(a vůbec historii) neškoleného čtenáře. Snad právě proto se autor rozhodl pro sled kratších, tematicky sevřených kapitol, ovšem (bez nadsázky
bolestná) daň zpustošila poznámkový aparát. Ten byl vložen až za poslední
kapitolu (s. 226–259) a nelítostně krácen. Skromný prostor vyplnily také
nezbytné odkazy na prameny, které se navíc, podobně jako citovaná literatura, nekryjí s jejich soupisem (s. 260–276).
Pomineme-li předmluvu, výborný úvod a promyšlenou pasáž terminologické povahy, spočinulo jádro výkladu na šesti dále členěných
problémových okruzích. První z nich probral vývoj sakrálních kultů
a panovnické (královské) moci od starověkého Egypta a Mezopotámie,
přes izraelské starozákonní království a zbožštění doby helénské a římské,
až po rituální obrat za vlády císaře Konstantina (s. 34–88), kdy se ujala
teze o přímé zodpovědnosti vyvoleného vladaře před Bohem. Na dalších
stránkách Franz-Reiner Erkens sledoval pozvolnou recepci pozdně antického dědictví v irském, vizigótském a merovejském prostředí, přičemž
zvláštní pozornost věnoval spisům Isidora ze Sevilly (s. 89–109). Franské
4
Franz-Reiner Erkens měl na mysli postuláty, které zformuloval G r a u s , F.: Volk,
Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger. Studie zur Hagiographie der Merowingerzeit.
Prag 1965.
5
Přednesené příspěvky shromáždil a publikoval ve sborníku Die Sakralität von Herrschaft.
Herrschaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Räume. Fünfzehn interdisziplinäre
Beiträge zu einem weltweiten und epochenübergreifenden Phänomen. Ed. F.-R. Erkens.
Berlin 2002.
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královské tradici a pomazání byla zasvěcena střední část díla (s. 110–132).
Od temných počátků se autor přesunul ke dvoru západofranských králů a dospěl k překvapivému závěru, že se zdejší rituály podstatně lišily
od východofranských zvyklostí. Jiným místem zájmu se stalo Davidovo
království v karolínské symbolice a sakralita pomazaného vladaře v díle
Hinkmara z Remeše (s. 133–155). Důležitou zastávku a prostor k úvahám
představuje teokratické panství otonské a sálské dynastie, jejíž králové
kladli velký důraz na veřejnou prezentaci (s. 156–189). Závěrečné úvahy
se pak vrací k proslulým událostem v Canosse a k hluboké krizi sakrálního
království (s. 190–214).
První „odkouzlení“ panovnické moci Franz-Reiner Erkens prohlásil
za přelom, ovšem přelom ještě neznamená konec, což ostatně konstatuje
také přesvědčivý a inspirativní závěr (s. 215–225). Shodným způsobem
však lze shrnout i příznivý dojem z četby, jenž sice nezahrnuje českou
(přemyslovskou) zkušenost, nicméně snesené příklady podstatně rozšiřují
prostor našeho poznání. Platí to především o Vratislavovi II. a prvním českém království, k němuž se Kosmas stavěl odmítavě a svou kritiku (mimo
jiné) vyztužil citáty z První knihy královské.6 První české království se
překrývá rovněž s vládou římského krále Jindřicha IV., jenž po roce 1077
opustil koncept sakrálního království, což v Praze patrně nemohlo zůstat
(a podle všeho nezůstalo) bez odezvy.
A ještě něco. Cílevědomost, s níž Franz-Reiner Erkens vede výzkum
sakrální podstaty královské moci, budí zasloužený obdiv a volá po následování. Právě tak pozorně by měly být čteny i jiné jeho práce, například ta
o počátcích kurfiřtského kolegia a volbě římských králů, která vznikla vlastně náhodou. Jako příliš rozsáhlý příspěvek k jubileu Egona Boshofa.7
Martin Wihoda
Jaroslav M i l l e r : Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město
středovýchodní Evropy (1500–1700)
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, 461 s. ISBN 80–7106–805–5
Historie evropských měst raného novověku v širším kontextu dobového společenskopolitického a hospodářského vývoje se sice stává v poslední
době předmětem studia mnoha historiků především anglosaského kulturního okruhu, pokud se ovšem tito autoři pouštějí i na teritorium střední,
potažmo též východní Evropy, je patrné, že jen úzký okruh z nich, pro
něž slovanské jazyky nepředstavují nepřekonatelnou bariéru, může přinést
6
Povšiml si toho již T ř e š t í k , D.: Kosmovo pojetí přemyslovské pověsti. Český lid
52, 1965, s. 305–314.
7
Dále viz E r k e n s , F.-R.: Kurfürsten und Königswahl. Zu neuen Theorien über den
Königswahlparagraphen im Sachsenspiegel und die Entstehung des Kurfürstenkollegiums.
MGH Studien und Texte 30. Hannover 2002.
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při porovnávání vývojových trendů na západ a východ od bývalé železné
opony skutečně kvalifikované soudy o míře urbanizace a zástoji městských
organismů v soudobých politických strukturách.
Vezme-li však čtenář do rukou předmětnou publikaci J. Millera, která
je reakcí na takovéto zploštěné pohledy, s ulehčením vydechne – konečně
autor, který „porovnává porovnatelné“ a neuchyluje se k efektním, leč nepodloženým generalizacím, jak jsme tomu bohužel i v pracích jiného zaměření
v soudobé historiografii mnohdy svědky. J. Miller, který se za využití metod
makroanalýzy a komparace soustředil na sledování postupné transformace
městských společností v meziobdobí let 1500–1700 v prostoru zemí Koruny
české, polsko-litevského státu a uherského království sám navíc upozorňuje
na ošidnost některých zobecnění tam, kde badatel musí spoléhat na prameny původně rozdílně vedené a tedy s nestejnou výpovědní hodnotou pro
sledovaný účel. Připojený rozsáhlý seznam využitých pramenů a literatury,
v němž kromě produkce ve slovanských jazycích, němčině a angličtině figurují
i zásadní práce maďarských historiků v jejich mateřštině, vypovídá, že ke
zpracování vytýčeného úkolu přistoupil autor velmi zodpovědně.
Práce je promyšleně strukturována do šesti základních kapitol, jejichž
„leitmotivem“ je ověření nejen stupně urbanizace na vymezeném teritoriu
(samozřejmě také v porovnání s územími západní Evropy), ale zejména
míry, jakou městská společenství ovlivňovaly nové náboženské proudy
a imigrace obyvatel, diverzifikovaná jak nábožensky, tak také etnicky i kulturně. Stranou nezůstaly v tomto širokém pojetí pochopitelně ani otázky
strukturálních změn v evropské ekonomice a zesilující etatizační tendence
a dopady těchto jevů na městské organismy, ať již tyto byly pod přímou
svrchovaností panovníkovou nebo jiných vrchností. Autor sleduje v jednotlivých kapitolách a podkapitolách, jak tyto fenomény postupně rozkládaly
středověkou kolektivisticky založenou soudržnost a tedy i uzavřenost
městských obcí a přispívaly k jejich konfesní, sociální a kulturní fragmentaci. I když zdánlivě v jistých ohledech dospívá k očekávaných výsledkům,
například v ohledu různé míry spolupůsobení uvedených faktorů v různých
prostředích, zásadní je, že na základě hluboce podložené argumentace
zpochybňuje některá dosud tradovaná tvrzení stávající historiografie,
například tezi o lineárním demografickém růstu středovýchodní Evropy
či představu měst jako těch organismů, v nichž lze spatřovat společenské
hybatele kapitalistických a protoindustriálních modelů hospodaření. V Millerově podání se však města, ovšem samozřejmě ne plošně a se stejnou
intenzitou, jeví v zásadě jako konzervativní společenství, spoléhající více
na tradici a v ohledu nových způsobů hospodaření a finančnictví se spíše
jen neochotně podrobující vnějším impulzům.
Provokativní jsou i autorova zamyšlení o doposud poněkud opomíjených souvislostech mezi městskou reformací a intenzitou integrace jí
zasažených měst do mocenských a administrativních státních struktur. Města
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si totiž ve zkoumaném transformačním období stále ještě více zakládala
na své výlučnosti, odvíjející se od původních, na korporativním principu
založených městských ústav a tak není divu, že jejich obyvatelé se přednostně
identifikovali s tímto pro ně čitelným prostředím a daleko méně se státním
celkem, do něhož náležela. Alespoň v počátečních obdobích sledovaného
časového úseku se podle autora konfesijní otázky ještě odvíjely v rovině
relativní slabosti centrálních vlád, které zprvu jen opatrně uplatňovaly ve
městech protireformační opatření. Šance měst dlouhodoběji vzdorovat se
však přímo úměrně snižovaly s budováním stabilních armádních vládních
sborů. A zároveň zjevná snaha měst po emancipaci vůči katolické církvi,
respektive konfesijní nejednotnost uvnitř městských společenství, mohly
být v dlouhodobější časové perspektivě značně problematické – ztěžovaly
spolupráci mezi městy navzájem a v důsledku posilovaly jejich zranitelnost vůči vnějším vlivům. J. Miller tak problematizuje zploštěné názory
stávající historiografie o posílení městské autonomie přijetím reformačních
náboženských myšlenek názorem, že v delším časovém horizontu vedly
vnitřní konfesijní hranice ve městech k oslabení soudržnosti těchto komunit
a otevíraly tak jistě nechtěně dveře expanzi státní administrativy. Při hledání odpovědí na otázky po míře politické moci a vnitřní autonomie měst
ve vztahu ke státním strukturám autor akcentuje stávající nedostatečnou
srovnávací bázi pro jednotlivá zkoumaná teritoria a naznačuje, že další
výzkumy by se měly především ubírat cestou prosopografického výzkumu
městských správních elit (a obecně se zvyšujícím požadavkům na jejich
odbornou způsobilosti při zapojení do správních struktur).
Závěrem znovu upozorňuje na limity makrohistorického přístupu,
v němž není možné využívat vždy srovnatelných výzkumů národních historiografií. Ve vztahu ke sledování zásadního fenoménu mobility městského
obyvatelstva pak zároveň naznačuje, že otázky studia přistěhovalectví se
bohužel obyčejně omezují na studium jen jedné vrstvy městského obyvatelstva, což může také vést ke zkresleným závěrům.
Jak si je J. Miller dobře vědom, předkládaná práce nemohla (a ani
nechtěla) být vyčerpávající studií prezentující městské dějiny na teritoriu
středovýchodní Evropy raného novověku. Její vskutku novátorský přínos,
jak již bylo nastíněno výše, tak spočívá především v metodicky ujasněné
interpretaci a zodpovědné komparatistice obrovského množství pramenů
a literatury, která umožnila stanovit určující modely transformace měst
(v ohledu společensko-politickém, ekonomicko-sociálním i kulturním) na
zkoumaném teritoriu v počátečních stoletích novověku v jakási protomoderní společenství. Zvolená metodika zároveň autorovi umožnila formulovat
objevné hypotézy a vytýčit směry, jimiž by se měly ubírat další výzkumy.
Jestliže J. Millerovi dala k zvolení názvu publikace podnět proslulá
stať K. R. Poppera z roku 1945, v níž kromě jiného v kontrastu s otevřenou
společností definoval základní rysy uzavřených, nedemokratických spole-
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čenství, dovolím si závěrem jen okrajovou, možná také trochu provokativní
poznámku. Byť tedy základní projevy, jež J. Miller shledává v městských
komunitách „přechodového období“ skutečně modelově navozují představu uzavřené společnosti, domnívám se, že využitím naopak metod hloubkového studia pramenů k jednomu městskému organismu a zkoumání otázek
identity a prezentace jeho obyvatel, může historiografie na druhé straně
dospět k nepochybným odchylkám od naznačených modelů, respektive
přímo k charakteristice konkrétního městského organismu jako komunity
v plném slova smyslu otevřené, z níž samé navíc vzcházejí podněty k překonání strnulých ekonomicko-společenských modelů. Tato charakteristika
se dle mého soudu z moravských měst přímo vzorově hodí ve sledovaném
období na královské město Brno.
Zaplnila-li tedy nepochybně publikace J. Millera citelnou mezeru ve
studiu měst raného novověku na teritoriu střední Evropy, lze jen litovat,
že závěry, k nimž autor dospěl, nejsou zformulovány rovněž v některém
z evropských jazyků, čímž by se zaslouženě daleko spíše dostaly do povědomí širší, též zahraniční historické obce.
Ludmila Sulitková
*
Heilig – Römisch – Deutsch. Das Reich
im mittelalterlichen Europa
Herausgegeben von Bernd Schneidmüller und
Stefan Weinfurter. Dresden, Michel Sandstein
Verlag 2006, 488 s. + četná čb vyobrazení
v textu. ISBN 3–937602–56–9
Sborník vznikl v souvislosti s berlínskou a magdeburskou výstavou, která
připomínala dvousté výročí zániku staré
Říše; vlastní konference však proběhla
v Magdeburgu již o dva roky dříve (2004).
S příspěvky, které jsou někdy pojaté jako
svižné, přehledné eseje, jindy zase jako
otázky kladoucí a nové pohledy otevírající
důkladné texty, se zde sešla hvězdná sestava německé medievistiky – ze zahraničí byli
přizváni jen dva autoři, Jean-Marie Moeglin, aby pojednal o pohledu středověkých
Francouzů na Říši, a Slawomir Gawlas, který
se věnoval obdobné problematice v případě Poláků a Polska. Nyní jen přehledně
témata jednotlivých příspěvků s jejich
autory, již bez obou výše citovaných: Magdeburg a vysněná říše středověku (Bernd
Schneidmüller), Koncepty císařství (Rudolf
Schieffer), Římské právo a obrazy Říma ve
východním a západním středověku (Marie

Theres Fögen), Mnoho kultur ve středověkých císařských říších (Michael Borgolte),
Impérium a utváření národů v evropském
srovnání (Joachim Ehlers), Němci a jejich
středověká říše (Gerd Althoff), Říšské klenoty – pokus osvětlení jejich vzniku a vývoje (Hermann Filitz), Německá řeč a římská
říše ve středověku (Rolf Bergmann), Středověká říše a německá literatura středověku
(Ulrich Müller), Říše v učené Evropě (Rainer Christoph Schwinges), Pohled z Itálie
na „římské“ impérium a jeho „německé“
císaře (Hagen Keller), Hansa, severní Evropa a středověká Říše (Matthias Puhle), Říše
v evropských hospodářských prostorech
středověku (Gerhard Fouquet), Znamení
a imaginace Říše (Martin Kitzinger), Znamení středověké Říše? Špýr – Königsglutter – Praha (Klaus Niehr), Středověká Říše
v říšských městech (Liselotte E. SaurmaJeltsch), Říše ve středověké Evropě (Peter
Moraw), Představy o středověké Říši a skutečnost (Stefan Weinfurter).
Bohatou a mnohostrannou tematiku
sborníku nelze samozřejmě na tomto místě
parafrázovat, tak alespoň několik postřehů.
J. Ehlers probírá vznik a prosazení termí-
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nu Němci (Theodisci/Teutonici/Diutiske) pro
dosavadní germánské gentes a dílčí regna,
upozorňuje na imperiální tendence u titulatury anglosaských panovníků v 10. století
a skutečnost, že předobrazem středověkých
králů jsou izraelští panovníci Starého zákona, zatímco císařská hodnost má své kořeny u Římanů, tedy evangelních pohanů,
a teprve ve středověku se postupně vytvářel
koncept se sakrální náplní. Poukazuje také
na propagandistickou složku císařství a ironické pohledy zvenčí, především z Francie.
H. Fillitz přesvědčivě zdůrazňuje význam
kopí a štítu v panovnické symbolice pozdního Říma, Byzance i francké říše a teprve
postupné prosazení koruny jako nejvýznamnějšího z panovnických klenotů. S. Gawlas
připomíná nekončící diskuse o případném
lenním či lennímu podobném vztahu Polska
k Říši, dotýká se tributárních závazků a zmiňuje také královský titul českého Vratislava II. tam Boemie quam Polonie. Uvádí také
papežskou ochranu Polska vyjadřovanou
mj. haléřem sv. Petra (snad za podotknutí
stojí, že Václava II. oblénil roku 1290 dědictvím po Jindřichu IV. Probovi král Rudolf,
a nikoli Albrecht I., jak stojí). K. Niehr pak
sleduje budování Prahy Karlem IV. jakožto
říšské metropole ve srovnání s jinými lokalitami; fundátorství katedrály již podle něj
neodpovídalo vývoji doby. Pertraktovaný
sborník není možné při dotecích s říšskou
problematikou opominout.
Libor Jan
Wojciech B a r a n - K o z ł o w s k i :
Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219). Działalność kościelna
i polityczna
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2005,
296 s. ISBN 83–7177–395–1
Hnězdenský arcibiskup Jindřich Kietlicz patřil mezi významné představitele té
části polské církve, která na přelomu 12.
a 13. století začala prosazovat reformy
uvnitř církve a větší míru nezávislosti na
knížecí moci. Upravený text disertace
mladého polského medievisty W. BaranaKozłowského (nar. 1976) není sice první
studií zabývající se činností hnězdenského
metropolity,1 ale jako první se ve srovnání s předchozími pracemi vyrovnal s tak
velkým množstvím pramenných svědectví
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a literatury. Autor dal přednost chronologickému členění svého textu před věcným
s vysvětlením, že arcibiskupovo politické
i církevní působení bylo natolik navzájem
propleteno, že nebylo možné o nich pojednat samostatně.
Jindřich Kietlicz, který pocházel
z významného velmožského rodu, se postavil do čela reformátorských sil v polské
církvi. Setkal se však s odporem i v řadách
vlastního episkopátu (poznaňský a płocký
biskup). Arcibiskupovi pomohlo, že své
reformní zájmy spojil s mocenským blokem
kolem krakovského biskupa a piastovských
vévodů Leška Bílého, Jindřicha Bradatého,
Vladislava Odonice a dalších, kteří odmítli uznat vrchní vládu legitimního dědice
Měška III. Starého, vévody Vladislava III.
Tenkonohého (Laskonogi). Kietlicze podpořil i obdobně smýšlející papež Innocenc
III., který na jeho prosby vydal na začátku
roku 1207 téměř třicet papežských bul
a listů, které měly právně zakotvit nároky a požadavky polského metropolity jak
vůči zeměpanské moci, tak vůči církevním
institucím. Jindřich Kietlicz byl nakonec
úspěšný jen částečně. Podařilo se mu prosadit mnohé z reformního programu: celibát
kněží, svobodná volba biskupa kapitulou
a částečné prosazení zásady libertas ecclesiae a privilegium fori. Naopak na politickém
poli se metropolita setkal na konci svého
života s neúspěchem. Dávní spojenci přešli
do nepřátelského tábora a římská kurie po
nástupu nového papeže ztratila pochopení pro radikální politický kurs arcibiskupa, což Honorius III. vyjádřil mimo jiné
tím, že odmítl udělit Kietliczovi hodnost
papežského legáta pro Prusy.
Zajímavým poznatkem pro české
badatele jsou rodinné vazby rodiny Kietliczů. Jeden z příbuzných arcibiskupa, jenž se
shodou okolností rovněž jmenoval Jindřich
Kietlicz, zastával ve druhé polovině 12. století významnou pozici krakovského kastelána a byl podle všech indicií manželem
Vojslavy, sestry Hroznaty Tepelského, čímž
autor pouze potvrdil před časem vyslovenou tezi P. Kubína.2 V obecné rovině může
být tato práce prospěšná jako zdroj informací pro srovnávací analýzu poměrů v českém království (viz spor pražského biskupa
Ondřeje s Přemyslem Otakarem I.)
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Autor anotované knihy vystavěl svůj
text na solidní pramenné bázi s množstvím
exkursů, které občas jen volně souvisí
s hlavním tématem. Její přednost tkví ve
shrnutí a přehledném utřídění dosavadních
znalostí a zejména formulování nových otázek pro budoucí výzkum.
Přemysl Bar
1
U m i ń s k i , Józef: Henryk Arcybiskup Gnieźnieński zwany Kietliczem (1199–1219). Lublin 1926.
2
Srov. K u b í n , Petr: Blahoslavený Hroznata.
Kritický životopis. Praha 2000, s. 90–100.

Rittertum und höfische Kultur der
Stauferzeit
Herausgegeben von Johannes Laudage
und Yvonne Leiverkus. Köln – Weimar
– Wien, Böhlau Verlag 2006 (= Europäische
Geschichtsdarstellungen Bd. 12), 328 s. + 8
barev. tab. ISBN-103–412–34905–4, ISBN
978–3–412–34905–9
Svazek přináší příspěvky, jež zazněly
na konferenci, která se odbývala na začátku
června 2005 na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Po úvodu Johannesa
Laudageho, jenž naskicoval problematiku
rytířstva, dvorské kultury, lenních vztahů
a ministeriality, včetně vojenského, sociálního a kulturního rozměru rytířství ve štaufské
době, se Knut Görich věnoval vědeckým
náhledům na Barbarossovo budování říše
a jeho vztah k říšským knížatům, přičemž klíčovým pojmem se mu stal honor imperii jako
určující norma pro chování císaře a knížat.
Editor Johannes Laudage se v příspěvku
Dvůr Friedricha Barbarossy zamyslel nad
četnými obsahy slova curia (dvůr, dvorský
sjezd, císařova domácnost atd.) a přínosně
upozornil na schematické užívání a neadekvátní zpětné promítání termínů curia
minor a curia maior Konráda z Megenbergu do staršího období, přičemž se přiklonil
k Rösenerovu výkladu curia minor nikoli
jako panovníkova okolí složeného z nižších
služebníků, nýbrž užšího dvora jako společnosti členů panovníkovy kanceláře a kaple, tj. fakticky duchovních rádců a nutného
personálu, a dále momentálně pobývajících
dvorských úředníků a důležitých vazalů.
Srovnal také říšskou situaci s poměry ve
Francii a Anglii. Královský dvůr v normansko-štaufském sicilském království se stal
tématem pro Thea Kölzera. Konstatoval
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existenci velkého dvora s pevným sídlem
v Palermu jako určitého protikladu k cestujícímu dvoru říšských vládců a zdůraznil
pověřování úkoly ad personam, což je nutné
nepochybně zohledňovat i při posuzování
struktury a chodu dvora českých Přemyslovců. Werner Rösener otevřel otázku „rytířské
revoluce“ v 11. a 12. století a zabýval se
následně ekonomickými předpoklady rozkvětu rytířské kultury a dvorského života.
Na příkladu slavného dvorského sjezdu
v Mohuči 1184 sleduje potenci jednotlivých říšských knížat podle členů doprovodu (český kníže 2000 mužů) a ke slovu
přichází také známé Descriptio Theutoniae
vzniklé v dominikánském prostředí horního
Porýní a dnes kladené spíše k roku 1300;
kromobyčejná ekonomická potence českého
krále (100 000 hřiven stříbra ročně, dvakrát
více než další nejbohatší braniborský kurfiřt)
zde však není zohledněna. Dochází k závěru,
že rozkvět rytířské kultury je spojen s příznivou hospodářskou konjunkturou a potažmo
i kolonizačním děním ve středovýchodní
Evropě. Jens Ulrich otevřel opětovně otázku datace a autorství dokumentu zvaného
„Soupis mensálních statků římských králů“,
Alheydis Plassmann sledovala francouzské
dvory prostřednictvím „pohledů zvenčí“,
tedy nikoli pomocí literatury v národním
jazyku, ale naopak očima kronikářů, jako
byl např. Walter Map.
Obraz dvorského rytíře ve středohornoněmeckém básnictví zachytila Barbara
Haupt; cestu pro ni představuje především
pojmová analýza. Druhá z editorů, Yvonne
Leiverkus, si vzala na pomoc ikonografické
prameny uvedeného času a jejich popisem
dokumentovala dobové představy o rytířích. Názory na civilizační roli dvora Knuta
Velikého u Saxa Grammatika stály v centru
úvah Jana Ulricha Keuppa, stejně jako otázka předobrazů fungování dvora ve štaufské
době. Gerhard Lubich pojednal o vztahu
staré šlechty a novějšího stavu ministeriálů
a o roli, kterou v této interakci sehrávalo
rytířství. J. Laudage ve svém dalším příspěvku probral vojevůdcovské schopnosti
rudovousého císaře především v průběhu
jeho italských tažení a celé jednání na závěr
zhodnotil Thomas Zotz. Sborník výstižně
ukazuje možnou mnohostrannost pohledů
na problematiku rytířství a dvorské kultury,
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přičemž si čtenář uvědomí nedostatečnou
akcentaci této tematiky v českém bádání
o přemyslovském období.
Libor Jan
Dana D v o ř á č k o v á - M a l á
(ed.): Dvory a rezidence ve středověku
Praha, Historický ústav AV ČR 2006, 290 s.
ISBN 80–7286–095–X
Předkládaný sborník je písemným
dokladem konání stejnojmenné konference uspořádané HÚ AV ČR v Praze
18. března 2005. Redakce různorodého
sborníku se ujala jedna z organizátorek
konference Dana Dvořáčková-Malá, která
opatřila recenzovanou knihu i jednotícím
úvodem. Koncepčně je publikace dělena
do tří základních problémových okruhů.
Příspěvky prvního z nich se zaměřují na
existenci a popis dvorského prostředí jako
takového. Druhý okruh se zabývá především osudy jednotlivců na exponovaných
místech panovnického dvora. Třetí část
knihy věnuje pozornost kulisám dvorského
života – tedy rezidencím jako takovým.
Sborník otvírá studie Markéty Špůrové, která zkoumá a identifikuje svědky
v listinách Václava I. Následně se pokouší
o případné spojení těchto jedinců s panovnickým dvorem. Přes veškerou snahu svědomitě zpracovat pramenný materiál zůstává nad tímto příspěvkem ve vzduchu viset
základní otázka: Nakolik nás počítání svědků v listinách Václava I. posouvá k poznání
jeho dvora? Sama autorka přiznává složitost
identifikace zkoumaných osob. Na povrch
vyplouvá stěžejní metodologická rozštěpenost celé konstrukce, na jejímž základě
autorka ke dvoru Václava I. přiřadí všechny
ty svědky, jejichž identifikace se (alespoň
zdánlivě) podařila. Identifikaci osob ve
svědečných řadách však umožňuje v tomto
období pouze jejich častější výskyt v listinách samotných. Jakoby platilo pravidlo:
Čím víckrát jsi svědčil, tím více ke královu
dvoru patříš. Toto pravidlo je však zcela
jistě zavádějící již z důvodu nevyváženosti
a kvantitativní nedostatečnosti pramenného
materiálu. Do podobné situace se dostává
i druhá přispěvatelka Irena Moravcová. Ta
se na základě svědečných řad pouhých dvanácti dochovaných listin pokouší vypátrat
příslušníky dvora Markéty Babenberské.
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Premisa podle které ti, jež svědčí na listině, patří do blízkého okruhu vydavatele,
nemusí být nutně platná. V obou příspěvcích chybí rozlišení mezi užším dvorem – tj.
nejbližšími lidmi z okruhu osoby, jejíž dvůr
zkoumáme, od lazebníků přes zpovědníky
a kaplany po rádce a diplomaty, a širokým
dvorem – tj. zemskými úředníky scházejícími se na místo pobytu krále a vůbec všemi, kteří se sjížděli do blízkosti zkoumané
osoby ať již za účelem prosazení osobních
zájmů, pozvednutí prestiže, či z povinnosti,
potažmo zvědavosti.
Své starší poznatky o dvoře moravských Lucemburků shrnuje Tomáš Baletka.
I on se přitom opírá zejména o seznamy
úředníků. Ty však mají v jím zkoumaném
období pro svou rozsáhlost daleko větší
referenční schopnost, než tomu je v předešlých dvou příspěvcích. Baletka se zároveň
pokouší o vymezení dalších perspektiv studia dvorů moravských Lucemburků. První
blok uzavírá studie Dominika Budského
zabývající se na základě vybraného vzorku 16 osob kariérou a vztahy v prostředí
pražské metropolitní kapituly v letech
1378–1390. Článek představuje zajímavou sociologizující sondu mezi kanovníky a neopomíná akcentovat jejich vliv na
panovnickém českém dvoře. Přehlednost
studie podtrhují závěrečné biogramy jednotlivých kanovníků.
Druhý okruh otázek zahajuje studie
polského medievalisty Marcina Rafała Pauka, jejímž jádrem je přistěhovalectví rytířů
německého etnika do Čech okolo poloviny
13. století. Pauk zde předpokládá proniknutí této složky společnosti mezi struktury panovnického dvora Václava I. V této
situaci autor hledá analogie mezi českým
prostředím a prostředím slezským. Ve Slezsku dochází po smrti Jindřicha Pobožného k obměně vládních elit. V rámci bojů
mezi jeho nástupci se prosazují původem
němečtí rytíři (myšleno etnicky). Jejich úloha se neomezuje pouze na boj. Postupně
vytlačují tradiční slezské rody ode dvorů
piastovských knížat. Podobně vidí autor
situaci v příchodu německých rytířských
rodů z Plíseňska a Lužice do Čech v letech
1248–1249, tj. v době odporu mladého
Přemysla proti Václavu I. I zde se někteří
„Němci“ usazují. Pauk v tomto ohledu pod-
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ceňuje rozdílnost obou prostředí. Obecně
platí, že usazování etnicky německých rytířů
není českém království tak masivní jako ve
Slezsku a pozdější prameny nám rozhodně
neumožňují hovořit o vytlačování tradičních
českých rodů z okruhu krále. V následujícím příspěvku přestavuje Dana DvořáčkováMalá zajímavou osobnost druhé poloviny
13. století – Bernarda z Kamence. V jejím
pojetí vzniká ucelený medailon tohoto církevního hodnostáře a diplomata. Metodicky
se Dvořáčková-Malá uchyluje k soustavnému dialogu pramenů s dosavadní literaturou – znát je zde zejména vliv Bernardova
životopisce Hermanna Knotheho. Autorka
představuje Bernarda jako zakladatele,
kancléře a především rádce i diplomata při
dvoře českého krále Václava II. Pozornost
zasluhuje mimo jiné úvaha, zda se Václav
II. nesetkal s Bernardem již v mládí na braniborském dvoře, kde Bernard vystupuje
roku 1280 v roli kaplana Oty V. Následuje
studie Martina Čapského sledující proměny
dvorské elity na dvoře opavského vévody
Přemka. Na těchto proměnách dokumentuje Čapský především pokles moci opavských Přemyslovců. Druhý blok uzavírá
studií Dvorská a zemská hierarchie v pozdně
středověkých Čechách Robert Novotný. Tento
historik si oproti mnoha autorům a autorkám sborníku plně uvědomuje, že být
svědkem na panovnické listině automaticky
neznamená být příslušníkem panovnického
dvora. Novotný rozlišuje mezi užším a širším dvorem. Užší dvůr představuje malý
okruh kolem panovníka zajišťující jeho
potřeby. Zároveň k němu přísluší i okruh
nejbližších rádců panovníka. Tedy ty, které
v listinách mnohdy vůbec nenalézáme. Širší
dvůr pak představují představitelé zemské
obce zastávající zemské úřady a sjíždějící
se kolem panovníka. Právě v rámci tohoto
širšího dvora dochází podle autora k prolínání obou hierarchií – zemské a dvorské.
Zároveň je širší dvůr místem konfliktu mezi
těmito hierarchiemi, např. na základě vyjímání majetku dvořanů ze zemských desk
apod.
Tematicky třetí blok zahajuje zajímavou studií ke dvorskému životu ve Vratislavi v době pobytů Jana Lucemburského
a Karla IV. Mlada Holá. Autorka mapuje
pobyty dvou jmenovaných panovníků ve
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Vratislavi. Obohacujícím prvkem je její
práce s městskými účty a v nich zachycenými formami uctění přišedších panovníků
a nejvýše postavených osob z jejich doprovodu. Ačkoli jejím hlavním tématem byla
panovnická rezidence ve Vratislavi a její
fungování, vypovídá Mlada Holá o panovnickém dvoře v mnohém více než příspěvky
v prvním a druhém bloku. To se nedá říci
o následující studii zabývající se vizuálními
atributy zeměpanské moci jako kritériem
pro definici rezidenčních sídel Karla IV.
Richard Němec se v ní snaží prokázat, že
některá sídla můžeme nazvat rezidencí,
ačkoli se v nich panovník, v jeho případě
Karel IV., zdržel jen několikrát v životě.
Kritériem mu jsou vizuální atributy panovnické moci použité v architektuře. Takové
nahlížení problému je poněkud krátkozraké. Jako rezidence by v takovém případě
mohla sloužit jakákoli stavba, na níž nalezneme např. ve svorníku lomeného oblouku
brány českého lva, případně se zde někde
v rámci výzdoby zachoval obraz sv. Václava
apod. Posledním článkem tohoto oddílu je
studie Petra Hlaváčka odhalující spirituální rozměr rezidence Jana Hasištejnského
z Lobkovic.
Mimo všechny vymezené rámce stojí
studie Otakara Slanaře. Její uvedení rozšiřuje oblast bádání o další, zcela nezanedbatelný rozměr dvorské společnosti – o otázky
kulturního rozvoje rytířské dvorské společnosti středověku. Autor zde sleduje především otázku topiky ve středověké rytířské
a dvorské epice. Zaměřuje se přitom hlavně na českou tvorbu 14. století. Jen stěží
mohu souhlasit s autorovou vizí, podle níž
bychom se k reálnému základu příběhu
dopracovali odpreparováním všech topických prostředků, kterými je vlastně tvořen. Tento zjednodušující výklad opomíjí
konstitutivní funkci rytířského ideálu pro
vytváření dvora a dvorského života. Lidé
se ostatně dodnes snaží přiblížit svým jednáním k jimi vytvořeným ideálům.
Sborník Dvory a rezidence ve středověku
lze považovat především za jeden z prvních
kroků výzkumu na tomto poli v českém prostředí. Sympatický je především v tom, že
ukazuje názory a výsledky výzkumů vesměs
mladších českých badatelů. I přes jistou
kvalitativní nevyváženost jej lze doporučit

201

L

I

T

E

R

A

T

U

R

A

zejména pro podnětnost, s jakou otvírá otázku dvorů a rezidencí pro další diskusi.
Robert Antonín
Miroslav P l a č e k
–
Peter
F u t á k : Páni z Kunštátu. Rod erbu
vrchních pruhů na cestě k trůnu
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006,
705 s. ISBN 80-7106-683-4
Objemná kniha M. Plačka a P. Futáka
představuje zatím pátý svazek edice věnované šlechtickým rodům Čech, Moravy a Slezska. Kdo se někdy dostal blíže k tématům
souvisejícím s rodem pánů z Kunštátu, ví,
že její autoři stáli před obtížným úkolem.
Neobyčejně rozvětvený rod pánů z Kunštátu,
jehož členové s oblibou užívali shodná nebo
velmi podobná jména, se dosud netěšil větší
pozornosti historiků, a tak je každý pokus
o souhrnné pojednání vítaný. Autoři postavili
výklad tradičním způsobem a sledovali tři
základní linie: genealogickou, majetkovou
a politickou, tj. účast členů rodu na veřejném dění. Známé počátky rodu spadají do
první poloviny 13. století a ke Gerhardovi ze
Zbraslavi, jehož synové podstatně zasáhli do
dějin Moravy, rodovou posloupnost ovšem
dlouhodobě udrželi jen potomci Mikula ze
Zbraslavi a Kuny z Kunštátu, podrobná kapitola se ale zabývá i pány z Obřan. Důkladného objasnění rodových osudů se následně
čtenář dočká v kapitolách pojednávajících
o jednotlivých větvích rozrůstajícího se rodu.
Vedle spíše okrajové stařechovické linie jsou
samostatné kapitoly věnovány Kunštátům na
Jevišovicích, Líšnici, Lysicích, Boleradicích
a samozřejmě Kunštátě (přičemž orientaci
nemálo usnadňují genealogické přílohy).
V kapitole o poděbradských Kunštátech
se M. Plaček a P. Futák velmi dobře vyrovnali s problémem, jak pojmout do výkladu
Jiřího z Poděbrad, a místo obsáhlého líčení samozřejmostí se soustředili na „pozadí“
mocenského vzestupu. Rozsáhlá heuristika
autorů vzbuzuje respekt, většina rodových
spojnic a majetkových poměrů je velmi dobře
odůvodněna a hypotézy, jimž se nemohli
vyhnout, jsou vystavěny s nemalou obezřetností, uznání si v neposlední řadě zaslouží
též výběr obrazového doprovodu.
K vlastnímu textu lze adresovat jedinou vážnější připomínku. Při početných
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pramenech 15. století musí snaha o zachycení a identifikaci co možná největšího
počtu členů rodu, jinak bezesporu chvályhodná, počítat s brzkými korekcemi (s první
jsem se setkal záhy po vydání knihy v jedné bakalářské práci). Další poznámky není
spravedlivé adresovat autorům anotované
knihy, neboť vyplývají z nastoleného charakteru celé řady. Zjednodušeně ve třech
bodech: převahou místopisně genealogický
charakter prací se vyhýbá hlubším otázkám
spojeným s problematikou šlechty (zbožnost, rodová paměť, právní myšlení, reflexe sociálního statusu apod.), nanejvýš jen
detaily dokládá obecné znalosti, s čímž souvisí i druhý bod – interpretace zjištěných
faktů se až příliš opírá o přijímaný paradigmatický rámec jednotlivých dějinných
období (např. 13. století), a tak vlastně jen
příklady demonstruje známé předpokládané tendence. Třetí poznámka směřuje k užívanému jazyku, který je o úroveň níže než
kupříkladu čtenářsky přístupný, kultivovaný a přitom podnětný výklad F. Šmahela
v popularizujících knihách o Janu Husovi
nebo Jeronýmovi Pražském. U prací, které
působí na veřejnost a laické čtenáře v míře
nesrovnatelné s odbornými publikacemi,
by přitom právě jazykové stránce měla být
věnována maximální pozornost. Tyto připomínky však jednak mají obecnější dosah
a jednak nic nezmění na tom, že Páni z Kunštátu jsou prací přínosnou a budou knihou
hojně užívanou.
Tomáš Borovský
Rudolf L e e b – Susanne Claudine
P i l s – Thomas W i n k e l b a u e r
(Hgg.): Staatsmacht und Seelenheil.
Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie
Veröffentlichungen des IÖG, Bd. 47 Wien
– München, Oldenbourg 2007, 420 s. ISBN
10–7029–0546–4
V poslední době stále se objevující
pokusy o revizi (či ujasnění) pojmů protireformace, rekatolizace či konfesionalizace
nalezly částečnou odezvu i ve sborníku,
vydaném významnými současnými představiteli bádání o konfesijních otázkách ve
středoevropském prostoru. Cílem editorů
bylo podle jejich slov pojednat o protireformaci z různých úhlů pohledu a z odliš-
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ných metodologických perspektiv, a také se
pokusit o reflexi termínů protireformace,
tajný protestantismus, konfesionalizace či
sociální disciplinace. Výsledný sborník,
rozdělený do osmi částí a obsahující 30
příspěvků, tak v sobě zahrnuje velice široké spektrum témat, od metodologických
otázek až po detailní sondy do regionálně
úzce vymezených teritorií.
V první části podávají H. Gräf a H. R.
Schmidt shrnutí diskuse o termínech konfesionalizace, disciplinace a modernizace,
přičemž představují nejnovější poznatky
a možnosti dalšího využití konceptu. R.
Bireley pak stručně prezentuje svůj – podle
mého názoru nepříliš přesvědčivý – koncept, nahrazující tradiční terminologii (protireformace apod.) pojmem „raně novověký
katolicismus“. Další oddíl, věnovaný tématu
komunikace a protireformace, reprezentují
studie o úkolech a profilu potridentského
nuncia (A. Koller) a velice podnětný článek
o rétorických zásadách protireformačních
kazatelů (F. Eybl). Hned čtyři příspěvky se
vešly do oddílu o formách zbožnosti a víře
v zázraky, v němž jsou představeny tematicky i koncepčně velice rozdílné výzkumy, od
detailního pohledu na pomoc duším zemřelých (P. Maťa), přes téma řádové propagandy prostřednictvím krucifixů (E. Grabner)
a proměny definice zázraku v době protireformace (I. Wirtz), až k obecnému uvedení
do problematiky poutnictví 17. století (M.-E.
Ducreux). Tradičně koncepčně spíše nepříliš ujasněné téma „náboženských mentalit“
zde reprezentují příspěvky o náboženských
bratrstvech – a to z hlediska jejich významu
a funkce (T. Winkelbauer), resp. organizační struktury (R. Klieber) – a o fenoménu konverze jakožto sociálně-historickém
aspektu každodenního života (J. Deventer).
Další dvě části sborníku se – v podstatě až
na úvodní stať o odporu proti katolické
konfesionalizaci v rakouských zemích (R.
Leeb) – věnují problému migrace (emigrace, transmigrace). Čtyři studie (S. Steiner,
U. Küppers-Braun, A. Schunka, T. Knoz)
zde opět představují různá metodologická
východiska a také různé pojetí pojmu emigrace. Obecně ukazují, že proces emigrace
je velice složitým fenoménem, jejž není jednoduché obecně charakterizovat. K tomu
ostatně přispívají nejenom četné termino-
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logické problémy, ale i odlišné badatelské
tradice a perspektivy bádání (komentář W.
Schnabela). Jestliže u předchozích oddílů
vystupují často metodologicky a regionálně rozdílné prvky, platí to tím více u dvou
závěrečných částí, věnujících se problematice protireformace ve městech a vybraným
regionálním komparacím. Městskému prostředí je pozornost věnována z hlediska
rakouských lokalit, přičemž se autoři soustředí na průběh protireformace ve Vídni
na základě centrálních pramenů (A. Stögmann), na obecnou situaci v rakouských
vrchnostenských městech a městečkách
(M. Scheutz) a na architektonicko-topografické aspekty protireformačního úsilí ve
vybraných rakouských městech (A. Pühringer). Při pokusech o vytyčení regionálních
specifik se přispěvatelé zpravidla drží celkových poměrů jednotlivých oblastí, ať už
danou látku pojednávají z pohledu obecných aspektů v delším časovém horizontu
(E. Kowalská, M. Dinges, G. Reingrabner),
z perspektivy konceptuálních a terminologických zvláštností (J. Patrouch), nebo
popisem politických událostí (R. Pörtner).
Výjimkou je pouze článek o rekatolizaci představitelů českých lokálních úřadů
(J. Hrdlička), který se věnuje spíše detailnímu pohledu na dané téma.
Vzhledem k povaze sborníku, jenž není
uceleným svazkem, nýbrž spíše souborem
nejrůznějších příspěvků na výše zmíněná
témata, lze předpokládat, že editoři neměli
příliš jednoduchou pozici při jeho sestavováni. A ačkoli se kniha již na první pohled
vyznačuje dosti roztříštěným záběrem a evokuje dojem, že nemá pevnou koncepci, lze ji
jistě považovat za velice významný příspěvek
do diskuse o problémech protireformace,
konfesionalizace i zbožnosti raného novověku. Zřejmě nejcennějším přínosem sborníku
je skutečnost, že přináší důkaz o velice široké
metodologické a terminologické základně
zvoleného tématu, i o problematičnosti jakékoli snahy o zobecňování bez využití více
úhlů pohledu. Pro českého čtenáře má toto
zjištění zvláštní význam, jelikož si uvědomí,
že domácí historiografie naprostou většinu
předkládaných přístupů prozatím téměř
nereflektovala.
Tomáš Malý
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Sheilagh O g i l v i e : A Bitter Living.
Women, Markets, and Social Capital in
Early Modern Germany
Oxford, Oxford University Press 2003, 394 s.
ISBN 0–19–820554–6
Jméno britské historičky Sheilagh
Ogilvie není českým historikům neznámé,
neboť se účastnila česko-rakousko-britského
výzkumného projektu Společenské struktury
v Čechách v letech 1500–1800.1 Vystudovala
moderní historii a angličtinu na skotské univerzitě v St. Andrews a ekonomii v Chicagu.
V současnosti působí na ekonomické fakultě cambridgeské univerzity. Ve své práci
State Corporatism and Proto-Industry: The
Württemberg Black Forest 1590–1797 (1997)
pojednávala o vzájemném vztahu protoindustrializace, státu a korporací, např.
cechů. 2 Její poslední kniha A Bitter Living
vzbudila mezi historiky velkou pozornost
a autorka za ni v roce 2004 získala Cenu
René Kuczynského.3
V knize se věnuje postavení ženy
v předprůmyslovém období a soustředí se
na to, jaké měly ekonomické možnosti, jaké
práci se věnovaly a z jakého důvodu. Snaží
se odpovědět na otázku, jak ekonomické
postavení žen ovlivňovalo prosperitu celé
společnosti.
Stejně jako ve své předchozí knize
autorka pojednává o oblasti Schwarzwaldu
ve Württembersku, kde se vedle zemědělské výroby rychle prosazovala proto-industrializace. V 16. století zde došlo k prudkému rozvoji textilní výroby a oblast se
přeorientovala na export.4 Mikrostudii
založila na rozboru protokolů církevních
soudů městečka Wildberg a okolních vesnic
z let 1646–1800 a vesnice Ebhausen z let
1674–1800, z nichž vybrala všechny zmínky o práci žen i mužů. Vyloučila záznamy,
které se netýkaly aktuální pracovní činnosti,
a nezahrnula do nich také případy žebrání, poskytování jídla a peněz příbuznými
a chudinské podpory. Učinila tak proto, že
církev byla zainteresována v dobročinnosti
a množství takových případů by v pramenech církevní provenience mohlo být zveličeno. Ogilvie doplnila pramennou základnu
soupisem duší z roku 1736 a dalšími typy
pramenů (např. účetními knihami). Z celkových 2 828 případů individuální práce
prováděné v domácnosti i mimo dům vystu-
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povaly ženy ve třetině. 52 % záznamů se
týkalo vesnického prostředí a 43 % představovaly případy porušení pracovního klidu
o svátcích.
Ve 2. kapitole se autorka zabývá
demografickou a společenskou situací ve
Württembersku a zasazuje ji do širšího
evropského kontextu. Zdůrazňuje, že více
než polovina všech žen se během svého
života nevdala a neměla děti. Ve 3. až 6.
kapitole autorka analyzuje hospodářskou
činnost žen a mužů v různých fázích životního cyklu a způsob rozdělování práce
podle pohlaví, manželského stavu a postavení v domácnosti. Rozlišuje čtyři typy žen
– svobodné závislé a nezávislé ženy, vdané
ženy a vdovy.
Nejprve se zaměřila na závislé svobodné ženy, tzn. svobodné dcery a ženské
pomocné síly (servants). Na základě případů
řešených církevními soudy analyzuje modely práce potomků a sloužících podle pohlaví. Srovnává je s další pracovními modely
žen i mužů a snaží se tak určit faktory, jež
ovlivňují ekonomické možnosti závislých
svobodných žen. Ogilvie zjišťuje, že překvapivě velké množství dívek a mladých žen
vykonávalo těžké práce v zemědělství a že
naopak téměř chyběly ve všech výrobních
činnostech, pro které podle kvalitativních
pramenů měly potřebné schopnosti. Byly
nuceny vykonávat méně produktivní práce, nebylo jim dovoleno se formální cestou
vyučit a byla omezována jejich mobilita.
Platy služebných byly v porovnání s muži
třetinové. Ogilvie uzavírá tuto část konstatováním, že tyto ženy neměly možnosti jako
vdané ženy, vdovy a nezávislé svobodné
ženy (s. 138, 139).
Ve 4. kapitole Ogilvie obrací svou
pozornost na charakter práce vdaných žen.
Ty se podle ní mohly uplatnit ve výdělečných zaměstnáních v mnohem větší míře
než ostatní zkoumané typy. Měly také
mnohem větší přístup ke spotřebě. Jejich
produkce i spotřeba byla ale závislá na souhlasu manželů, neboť jejich práce nesměla
ohrozit manželství. Cechy omezovaly jejich
ekonomickou činnost i tehdy, pokud byla
tato práce vykonávána v dílnách manželů,
kteří byli členy cechů. Velká poptávka po
práci vdaných žen na ně kladla velké nároky a postavila výdělečnou práci před péči
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o děti. V důsledku toho vdané ženy často
pobývaly mimo domov, což mohlo zhoršit
kvalitu péče o děti i vzestup dětské úmrtnosti (s. 204–205).
V 5. kapitole se věnuje ekonomickému postavení vdov. Analyzuje seznam duší
z roku 1736 a z údajů o domácnostech
vedených vdovami se snaží určit proměnné, které podporovaly ekonomickou nezávislost vdov. Zjišťuje, že jejich možnosti
uplatnit se ve výdělečných činnostech byly
větší než u svobodných žen, ale menší než
u vdaných. Vdovy pracovaly hlavně v zemědělství a věnovaly se těžké práci (labouring).
Pobývaly proto často mimo domov a musely vykonávat těžké fyzické práce. Poměrně
málo si vydělávaly v „průmyslové“ (industrial) výrobě. Ogilvie dochází k závěru, že
místní komunity (local communities) a cechy
vdovy diskriminovaly, např. v možnostech
zaměstnat potomky doma, v dědickém
a majetkovém právu a ve vykonávání práce
v rámci cechu (to platilo také tehdy, pokud
zdědily cechovní oprávnění po manželovi).
Cechy i obce totiž fungovaly jako sociální
sítě, jejichž plnohodnotnými členy se mohli
stát jen ženatí (ever-married) muži. Vdovy
byly přinuceny se věnovat práci v necechovní oblasti jako předení, šití nebo činnostem
spojeným s černým trhem a charitě (s. 266,
267).
V 6. kapitole se Ogilvie zajímala
o dosud opomíjenou, ale významnou skupinu nezávislých svobodných žen. Cechy
dívkám nedovolovaly vyučit se a svobodným nezávislým ženám bránily ve vykonávání pracovních činností v rámci cechovní
organizace. Některé z nich tak byly stejně
jako vdovy donuceny se věnovat výrobě pro
„černý trh“ či povoleným výrobním činnostem jako předení a šití. Obecní instituce
viděly ve svobodných nezávislých ženách
potencionální nebezpečí a nutily je do
pozice závislého postavení v domácnosti,
jaké zastávaly dcery, manželky a služebné
(s. 318, 319).
Autorka se snaží určit faktory, které
měly rozhodující vliv na ekonomické postavení žen. Nejprve se zabývá teoriemi, které
vysvětlují vztah mezi pohlavím a jejich ekonomickou činností „fyzickými“ (technological), nebo kulturními, či institucionálními
faktory. Ogilvie zjišťuje, zda dělbu práce
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mezi muži a ženami ovlivňovaly více fyzické
a reprodukční rozdíly mezi pohlavími, zvyky a mentalita, anebo změny ve společnosti,
ke kterým docházelo s rozvojem trhu, např.
nahrazení role tradiční rodiny v usměrňování produkce státem a cechy. Autorka s přístupy polemizuje a díky detailní kvalitativní
analýze pramenů ve své knize představuje
vlastní alternativní přístup (s. 13, 14).
Fyzické faktory, např. síla a reprodukční úloha, podle ní ovlivňovaly ženské
pracovní vzorce jen mírně. Některé z nich
(např. menší fyzická síla žen) by měly
větší vliv, pokud by se nesetkávaly s protichůdnými institucionálními vlivy. Cechy
se snažily vyloučit ženy ze sedavých výrobních činností a ty se pak musely věnovat
zemědělským činnostem a „lopotné práci“
(labouring). Jindy institucionální faktory
fyzické naopak zdůraznily jako např. bráněním ženám vyučit se nebo podmiňováním oprávnění k některým ekonomickým
činnostem (economic entitlements) vstupem
do manželství. To potvrzuje názor, že ženy
byly ve svých hospodářských možnostech
omezovány. Nebylo to ale ani tak proto,
že by byly „slabším pohlavím“, ale kvůli
omezenému přístupu k produkci a spotřebě
(s. 326).
Mezi institucionální vlivy zahrnuje
autorka úlohu trhu a cechů. V této souvislosti zmiňuje dva názory na vliv rozvoje ekonomiky na postavení ženy. První tzv. pesimistický pohled chápe rozvoj trhu jako konec
dobrého hospodářského postavení ženy
a to proto, že ženy nebyly v nových podmínkách tak konkurenceschopné a zdatné
jako muži; ženské mentalitě nebylo soupeření a maximalizace zisku vlastní. V opozici
stojí tzv. optimistický pohled podporovaný
teorií proto-industrializace a „zemědělské
revoluce“ v Německu. Tradiční společnosti
je vlastní soběstačnost domácnosti a žena
věnující se výhradně jí. Vydělávající si ženy
(income-earning) se podle tohoto pohledu
objevily až v souvislosti s proto-industrializací. Autorka volí střední cestu mezi oběma
pohledy. Svobodné dívky ve Württembersku stejně jako v jiných částech střední
a východní Evropy pracovaly za plat jako
služebné nebo nezávislé pracující vydělávající si předením, šitím nebo námezdní prací
(day-labouring for wages). Cechy a obce se
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jako tradiční instituce snažily omezovat právě jejich mobilitu, nadměrnou práci pro trh
a nadměrnou tržní spotřebu. Zapojení dcer,
služebných a nezávislých svobodných žen
do „výrobního procesu“ tak neomezovaly
tržní síly, ale „úspěšně zmanipulované tradiční
instituce sociálními sítěmi ovládanými muži“
(s. 327).
Mezi kulturní faktory samozřejmě počítá známý vliv protestantismu (Max Weber),
vzorce typické pro utváření západoevropské
rodiny (ganzes Haus, marriage pattern) nebo
„cechovní ideologii“. Vzájemnou závislost
kulturních norem a toho, jak jsou vyjádřeny institucemi, chápe jako klíč k pochopení vlivu sociálního kapitálu a sociálních
sítí na ženy.5 Cechy i obce fungovaly jako
sociální sítě, které vytvářely společenský
kapitál sdílených norem, účinného přenosu informací (efficient information-transmission) a kolektivních sankcí, a tak sloužily ku
prospěchu zainteresovaných a poškozovaly
lidi mimo ně (outsiders). Cechy a obce bránily kontrolou práce, mobility, výše platů,
spotřeby a postavení v domácnosti ženám
a také např. Židům, nemanželským dětem
a cizincům v přístupu k tomuto kapitálu,
např. dobré pověsti (reputation), zodpovědnosti (trust) a spolupráci (cooperation) (s.
343). Jejich cílem bylo omezit konkurenci
ze strany žen a zajistit si monopolní přístup
k ziskům (profits). Ženy neměly žádný podíl
na rozhodování v cechovních organizacích
nebo obcích a nemohly se tak omezování
bránit. Produktivita a spotřeba žen vzrůstala
právě ve chvílích a ve společnostech, kde
byly tyto společenské sítě nejslabší. Omezování žen v efektivním využití jejich práce
a ve svobodném přístupu ke spotřebě mělo
vliv nejen na kvalitu jejich života a života
jejich dětí, ale mělo to důsledky pro rozvoj
celé společnosti (s. 351).
Ogilvie provedla velmi pečlivý výzkum
několika jihoněmeckých lokalit. Svá zjiště-
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ní doplňuje a srovnává s velmi bohatou
literaturou týkající se území Německa, ale
také Anglie a Nizozemí, tzn. území, kde
byla cechovní organizace úplně rozdrobena. Její studie má tak víc než jen lokální
záběr a autorka ji vztahuje k území raně
novověkého Německa. Umožňuje jí to řešit
obecnější otázky jako protoindustrializaci,
sociální a hospodářský rozvoj a rovnost
pohlaví a mikrostudii tak zasadit do širšího kontextu. Velmi podnětná je úvodní
část knihy, kde se zabývá charakterem
použité pramenné základny a metodologickým postupem a kde se potýká s možnými zkresleními a mezerami, která s sebou
prameny nesou (s. 22–36). Jako červená
nit se knihou táhne poměrně pesimistická
myšlenka, že ženy byly oběťmi, jež byly
vystaveny neustálému a bezcitnému tlaku
mužů, kteří se nechtěli vzdát své prosperity (well-being). Ogilvie je přesvědčena
o sexuální nerovnosti tehdejších žen, které
byly omezovány v produkci i ve spotřebě.
Knihu doplňuje rozsáhlý seznam použité
literatury, rejstřík, slovníček německých
výrazů a řada tabulek.
Tereza Siglová
1
K dané problematice publikovala řadu prací, v češtině např. O g i l v i e , S. – E d w a r d s , J.:
Ženy a „druhé nevolnictví“ v Čechách na počátku novověku.
Historická demografie 22, 1998, s. 5–49.
2
O g i l v i e , S.: State Corporatism and Proto-Industry: The Württemberg Black Forest 1590–1797. Cambridge
1997; první monografií autorky je The Park Buffalo. The
History of the Conservation of the North American Bison.
Calgary 1979.
3
International Conference of Labour and Social History, The René Kuczynski Prize, http://www.ith.
or.at/ith_e/kuczynski_index_e.htm (25. 6. 2007)
4
Této oblasti Německa se věnovali také např.
M e d i c k , H.: Weben und Überleben in Laichingen,
1650–1900. Göttingen 1996; S a b e a n , D.: Property,
production and family in Neckarshausen, 1700–1870. Cambridge 1990.
5
Hesla síť sociální a kapitál sociální viz P e t r u s e k , M. a kol.: Sociologické školy, směry, paradigmata.
Praha 1994, s. 88 nn. a 91 nn.
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Dějiny 19. a 20. století
Pavel K l a d i w a : Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914. Díl I. Vývoj legislativy
Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2007, 160 s. ISBN 978–80–
7368–284–2
Útlá knížka je prvním z výstupů grantového úkolu AV ČR Moravskoslezská města v éře komunální samosprávy 1850–1914. Komunální elity,
obecní hospodářství, budování moderní infrastruktury, řešeného trojicí badatelů
spjatých s Ostravskou univerzitou (P. Kladiwa, R. Kafková, A. Pokludová).
Autor v ní zúročuje svůj dlouholetý zájem o problematiku obecní samosprávy a snaží se vnést do stávajícího bádání na tomto poli především větší
řád analýzou legislativy spojené s otázkou obecního zřízení. Publikace je
v tomto směru především následovnicí klasického díla Jiřího Klaboucha Die
Gemeindeselbstverwaltung in Österreich z konce šedesátých let a částečně také
nedávno vyšlé práce Milana Hlavačky Zlatý věk české samosprávy, zaměřené
již více na okresní stupeň samosprávy. Potřebnost takovéto práce je nasnadě
– Klabouchova práce doposud kupodivu vyšla pouze německy a v slibně
se rozvíjejícím výzkumu fenoménu modernizace s ohledem na nejnižší stupeň veřejného života tak zela patrná mezera právě v klíčové oblasti, vždyť
znalost legislativních předpisů je bezesporu fundamentálním předpokladem
úspěšného vyrovnání se historika snad s každým tématem. Autor v úvodu
konstatoval, že monografická produkce k problematice samosprávy v 19.
století není zrovna hojná. S tímto tvrzením lze jistě souhlasit, ale vedle
nečetných monografií zde proběhlo několik vědeckých setkání na toto téma,
vyšlo množství studií v odborném tisku, problematika samosprávy se stala
standardní součástí souhrnných publikací k dějinám měst a to není rozhodně
málo. Především samospráva moravských a slezských měst a její propojení
směrem k zemským sněmům je díky soustavnému zájmu badatelských center
v Brně a Ostravě a desítkám badatelů z řad archivářů či muzejníků s regionálními badatelskými zájmy dnes již poměrně dobře zpracována a nabízí
dostatek komparativního materiálů především s ohledem na praktickou
stránku fungování samosprávy, za podobně slibnou lze označit i situaci ve
východních Čechách. A právě badatelům, kteří se otázek samosprávy dotýkají
badatelsky jen krátkodobě a snad i okrajově a z jakéhokoliv důvodu nesměřují k vydání monografického díla, bude Kladiwova práce výborně sloužit
a objasní jim podstatné souvislosti fungování i možnosti a limity praktických
výkonů samosprávných orgánů. Bez nadsázky lze říci, že anotovaná kniha by
měla najít své místo v knihovně každého badatele na dějinami samosprávy
či dějinami měst a obcí, hned vedle Janákových Dějin správy.
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Autor recipoval prakticky veškeré podstatné německy psané příručky
pro výkon obecní samosprávy, dalším významným pramenem jsou zápisy
o jednáních moravského a slezského zemského sněmu, včetně statistických
příruček a zákoníků a některé publikace tehdejších správně-ekonomických
teoretiků (K. Brockhausen, J. Jarolim, J. Redlich, B. Valenta). Z neznámých
důvodů jsou právě zmíněné soudobé teoreticko-reformní práce zařazeny
v oddíle literatury, ačkoliv s nimi bylo v práci zjevně nakládáno jako s pramenem. Určitým překvapením bylo pro recenzenta také zjištění, že nebylo
pracováno s větším počtem soudobých osvětových a výkladových prací
české jazykové provenience, které zastupuje pouze příručka Valentova. Stalo
se tak snad proto, že Kladiwův výzkum se orientuje převážně na prostředí
větších moravských a slezských měst, kde jednoznačně převažoval německý
element, a české práce vydávané převážně pod názvem Rukověť sloužily
především pro fundamentální osvětu orgánů menších venkovských obcí.
Přesto se domnívám, že jistý prostor věnovaný těmto typům děl by mohl
otevřít cestu do mentálního prostředí samospráv malých obcí, které nejsou
principiálně z badatelského záběru knihy vyřazeny.
P. Kladiwa nejprve stručně pojednává o problematice místní správy
před rokem 1862, tedy před vydáním liberálního obecního zřízení, oporou jsou zde především práce J. Janáka a W. Ogrise. Vlastní těžiště práce
ovšem spočívá v důkladné analýze politických souvislostí vzniku říšského
obecního zákona z roku 1862, především s ohledem na stávající poměry
v říšské radě, a zejména pak ve velmi fundovaném komparativním rozboru
vzájemného vztahu říšského zákona, tvořícího všeobecný legislativní rámec,
a moravského a slezského zemského zákona o obcích, které měly být v řadě
ohledů konkretizací a adaptací říšské předlohy na specifické podmínky
každé korunní země. Metoda komparace říšské předlohy a obou zemských
zákonů s konkrétním výkonem samospráv v dané oblasti je následně
alfou a omegou celého dalšího výkladu, s primární snahou o postižení
reformních snah a dílčích reforem v dalších letech. P. Kladiwa postupně
sleduje všechny relevantní aspekty dění na samosprávné úrovni – volební
řád, vzájemný vztah obecních a (v obou zemích de iure neaktivovaných)
okresních samospráv, jazykovou otázku, otázku hospodaření a sociální
péče v režii municipalit.
Kromě již zmíněného přínosu publikace v oblasti utřídění a vysvětlení legislativních norem souvisejících s výkonem samosprávy je třeba
druhý významný příspěvek vnímat v pohledu do zemské politiky, na jejíž
platformě se odehrávaly diskuse o reformě legislativy s vazbou na obecní
samosprávu. Kladiwa velmi poctivě rozebral průběh sněmovního jednání
nad podstatnými otázkami především na základě (stenografických) záznamů o sezeních obou sněmů, rámcově identifikoval poslance podávajícího
příslušný návrh či interpelaci s politickým táborem a charakterizoval věcnou
podstatu navrhované změny, často s využitím konkrétních pasáží z projevů
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a s účelným vysvětlením konkrétního případu, který často vedl k podání
legislativního návrhu. V publikované podobě je text pro další výzkum
samosprávy výborně využitelný a plní zajisté roli základního kamene, jak
ve struktuře knihy, tak celého výzkumného projektu, je však třeba trochu
litovat, že se autor neodvážil hlubšího rozboru politického významu instituce
samosprávy a metod instrumentalizace tohoto tématu ze strany různých
politických sil zastoupených na zemských sněmech. Tento detailnější pohled,
směřující již mnohem více na badatelské pole politického stranictví, by zajisté
přinesl řadu zajímavých podnětů k poznání širších (národně-)politických
souvislostí fungování samospráv. Důkladnější analýza politických souvislostí
fungování samospráv by se ovšem jistě neobešla bez podstatného rozšíření
pramenné základny, především o periodický tisk. Je proto nutné autorův
postup, tj. výše zmíněné pragmatické zúžení tématu, chápat a vnímat knihu
v této souvislosti jako pendant jiným výzkumným projektům zaměřeným
na moravskou a slezskou politiku, realizovaným v rámci jiných grantových
úkolů a výzkumných záměrů především v Brně a Opavě. Autorova snaha
vystihnout podstatné rysy reformních aktivit k různým otázkám činnosti
samosprávy v každé kapitole je zvláště cenná, dílčí závěry z komplikovaného
výzkumu jsou formulovány výstižně a srozumitelně, je ovšem patrná vyšší
míra autorovy orientace v dění na půdě slezského zemského sněmu než na
půdě moravské. Důvodem je snad přece jen lepší dostupnost pramenů, jistě
podstatně jednodušší politická konstelace v opavském zákonodárném sboru
a v neposlední řadě z předchozího vyplývající pokročilejší stav zpracování
dění ve slezské zemské politice biografickou metodou.
Závěrem lze snad jen vyjádřit naději, že i další svazky zamýšlené
trilogie k problematice samosprávy na Moravě a ve Slezsku si zachovají
solidní úroveň první práce a že celý komplex výstupů výše zmíněného
výzkumného projektu vnese jak větší řád, tak nové impulsy do bádání na
tomto zajímavém poli dějin devatenáctého století.
Lukáš Fasora
Alena J a k l o v á : Čechoamerická periodika 19. století
Brno, Nadace Universitas Masarykiana – Akademické nakladatelství CERM –
Nakladatelství a vydavatelství NAUMA 2006, 333 s. ISBN 80–7204–427–3
Alena J a k l o v á : Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20.
století
Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2006, 171 s. ISBN 80–86729–
30–3
Tematice migrací a migračních procesů je v posledních letech věnována stále větší pozornost. Jejich výzkum je předmětem zájmu řady vědních
oborů, včetně etnologie, historie, sociologie či lingvistiky, a lze jej považovat
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za příklad interdisciplinarity par excellence. Jedním z nejvýznamnějších
problémů v dějinách světových migrací je bezesporu masové vystěhovalectví do USA, které zasáhlo i naše země. Přednedávnem přinesla k tématu
českého vystěhovalectví zajímavý příspěvek bohemistka Eva Eckertová.1
Nyní se do rukou čtenářů dostávají hned dvě knihy, věnované tentokrát
českému krajanskému tisku v USA, a to opět z pera bohemistky. Jedná
se o práce Aleny Jaklové Čechoamerická periodika 19. století a Národnostní
a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických
periodikách 19. a 20. století.
Svou pozornost zaměříme nejprve na první z obou jmenovaných titulů. Čtenáři, podrobněji obeznámenějšímu s problematikou, se jistě ihned
vybaví některé starší práce věnované témuž tématu. Především jde o klasické dílo Padesát let českého tisku v Americe od Tomáše Čapka, jež zůstane
v některých ohledech patrně navždy nepřekonatelným.2 Badatelský zájem se
ovšem za ono téměř celé uplynulé století značně proměnil a Jaklová proto
věnuje pozornost jiné oblasti nežli Čapek. Neklade si za cíl pouhý výklad
o dějinách čechoamerických periodik v 19. století. Chce na jejich základě
popsat proměny jazyka krajanů a „postihnout a rekonstruovat i myšlenkový
vývoj přistěhovalců a jejich postupnou asimilaci“.
Po úvodním vymezení některých termínů, spojených s migračními
procesy, nástinu dosavadního bádání a stručném shrnutí vývoje českého
vystěhovalectví do Ameriky se již Jaklová věnuje hlavnímu předmětu
svého výzkumu: čechoamerickým periodikům. Těžiště knihy leží ve
třech chronologicky rozdělených kapitolách, věnovaných krajanskému
tisku v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých a konečně devadesátých
letech 19. století. Autorka popisuje počátky, historii a žurnalistické údaje
jednotlivých novin a časopisů, které v daném období vycházely, a poté
přibližuje po žánrové i tématické stránce jejich obsahové zaměření. Ve
srovnávacím pohledu tak Jaklová předkládá svědectví o postupném ústupu
od témat spojených s rodnou domovinou a o příklonu k nové americké
vlasti. Jako doklad tohoto vývoje jí slouží také názvy čechoamerických
periodik, které od průkopnického Slowana Amerikánského a Národních
novin (obé založeno roku 1860) dospívají na konci století k New Yorským
Listům či Američanovi. Pro recenzenta byly patrně nejzajímavější pasáže,
ve kterých Jaklová analyzuje jazyk krajanských novin. Dokazuje značnou
konzervativnost češtiny amerických krajanů, vycházející z jejího odříznutí
od vývoje ve vlasti, a předkládá řadu dokladů o užívání nejen amerikanismů, ale i germanismů a latinismů. Závěr knihy tvoří kapitolka o krajanské
sebereflexi vlastního národního cítění, české vlasti a Ameriky a přehledný
soupis čechoamerických periodik 19. století.
1
2

E c k e r t o v á , Eva: Kameny na prérii. Čeští vystěhovalci v Texasu. Praha 2004.
Č a p e k , Tomáš: Padesát let českého tisku v Americe. New York 1911.
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Historik si musí povšimnout určitých drobných nedostatků – perličkou
je označení Josefa Polišenského za etnologa v úvodním přehledu bádání.
Větším problémem je autorčina neznalost některých odborných studií
o českých krajanech. V interdisciplinární práci jde o pochopitelný a takřka
nevyhnutelný jev, avšak s ohledem na zaměření knihy je absence jistých
titulů překvapující. Jedná se především o monografii o Vojtovi Náprstkovi
z pera Zdeňka Šolleho3 a biografii Karla Jonáše od Carla Winstona Chrislocka.4 I sama autorka přitom Jonášovi přiznává roli nejvýznamnější osobnosti
krajanské žurnalistiky. Vzhledem k tomu, že přínos práce leží v analýze
samotných krajanských periodik, však nejde o závažný nedostatek. Za nedostatečnou je ovšem bohužel nutno považovat autorčinu snahu o „neustálou
komparaci“ jazyka krajanských tiskovin s jazykem dobově odpovídajících
českých periodik. Činí tak vlastně pouze v kapitole o vývoji v šedesátých
letech a navíc jej srovnává s jazykem o více než desetiletí staršího Tylova
Pražského posla a Havlíčkových Národních Nowin. Poněkud problematické
je řazení přejatých cizojazyčných termínů. Například slovo konstituce lze
považovat za germanismus zažitý již během revolučních let 1848–1849,
případně za amerikanismus, ale sotva za latinismus. Na tenkém ledě se
pohybuje i domněnka, že názvy periodik Nová Doba a XX. Věk patřily mezi
ty, jež „signalizují, že [krajané] chápou svůj příchod do Ameriky jako začátek
nového života“. Za pravděpodobnější v jejich případě považuji souvislost
s optimistickou ideou pokroku. Jednoznačnou výtku je třeba vznést vůči
tvrzení o indiferentním až negativním vztahu českých krajanů k černochům.
Přinejmenším v předvečer a v průběhu americké občanské války se staví
krajanský tisk na stranu černých otroků, a proto by autorčin závěr rozhodně
neměl být vztažen na celé období druhé poloviny 19. století.
Po redakční stránce je nepříjemnou chybou úplná absence tisku na
straně 293, díky níž schází část seznamu čechoamerických periodik. Dále
lze vytknout již jen menší opomenutí: několik snadno rozpoznatelných
překlepů v letopočtech, které přesouvají dataci z devatenáctého do dvacátého století, zařazení Náprstkových německy psaných Milwaukee Flugblätter
(s nepřesným označením Milwauker Flugblätter) do přehledu česky tištěných
periodik a nedostatečné zpracování rejstříku (z absentujících lze jmenovat
např. Matouše L. Klácela).
* * *
Pozorný čtenář si jistě povšiml, že se závěrečná část výše popsané práce
tematicky překrývá s druhým z recenzovaných titulů, tedy s knihou Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických
periodikách 19. a 20. století. I tentokrát autorka postupuje chronologicky.
Svůj výklad rozdělila do šesti kapitol věnovaných čechoamerickým periodi3
Š o l l e , Zdeněk: Vojta Náprstek a jeho doba. Praha 1994.
4
C h r i s l o c k , Carl Winston: Charles Jonas (1840–1896): Czech National Liberal,
Wisconsin Bourbon Democrat. Philadelphia – London – Toronto 1993.
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kům a jejich výpovědi v šedesátých letech, v sedmdesátých a osmdesátých
letech, v období let 1890–1914, během obou světových válek a po druhé
světové válce a v současnosti.
Některé pasáže působí na čtenáře obeznámeného s Čechoamerickými
periodiky 19. století dosti povědomě. Tato skutečnost je pochopitelná při
výkladu o historii krajanského tisku, ale na některých jiných místech již
méně. Opět se objevuje i téma jazyka čechoamerických přistěhovalců.
Tyto shody ještě zvýrazňuje skutečnost, že celou polovinu publikace tvoří
seznam krajanských tiskovin (tentokráte dotažený až do 20. století). Naopak
jakoby se nedostávalo prostoru pro témata, jež si autorka vytyčila v názvu.
Sebereflexi krajanů není v celém svazku věnováno ani 50 stran, na nichž
navíc bezpečně dominuje tematika národnostního cítění a vztahu k vlasti.
Naopak o proklamované sociálně-ekonomické sebereflexi se z knihy mnoho
nedozvíme, v některých sledovaných obdobích dokonce vůbec nic.
Přesto tuto knihu nelze považovat za špatnou nebo za pouhou obměnu první. Jednak v ní Jaklová postihuje širší časové období, a jednak je
zde téma krajanské sebereflexe, které je v první knize pouze nastíněno,
rozpracováno do podstatně větší hloubky. Autorka také tentokrát poskytuje
výrazně větší prostor citacím. S ohledem na existenci výše recenzované
práce jsou nejzajímavější kapitoly věnované 20. století. Pasáže o tisku
během obou světových válek jsou zaměřeny hlavně na odezvu situace
v českých zemích a sami krajané v nich poněkud ustupují do pozadí.
V poválečné žurnalistice se Jaklová soustředila na politický exil, převážně
kritické komentáře k dění v polistopadové republice a současný stav jazyka. Závěrečný abecední soupis česky tištěných čechoamerických periodik
založených v 19. a 20. století je pro svůj časový rozsah vítanou pomůckou,
byť zdaleka nedosahuje podrobnosti například hojně využívané starší
bibliografie sestavené Františkem Štědronským.5
I do této knihy proniklo menší množství chyb. Vedle několika překlepů v datacích, mezi něž nejspíše patří i mylné tvrzení, že první čeští osadníci
přišli do Texasu začátkem 60. let 19. století (ve skutečnosti již začátkem 50.
let), lze poukázat pouze na jednu nepřesnost. Tou je názor, že se rozdělení
českých krajanů na volnomyšlenkáře (svobodomyslné) a katolíky promítlo
v periodickém tisku až v 70. letech 19. století. Ve skutečnosti byl prvním
soubojem mezi těmito dvěma směry zápas o čtenáře mezi Pokrokem a krátce
vycházejícími Katolickými Novinami, k němuž došlo již v roce 1867.
* * *
Navzdory všem výše uvedeným výtkám lze obě knihy Aleny Jaklové
uvítat jako úspěšný příspěvek k výzkumu české diaspory v USA. Zajímavý je
5
Štědronský,
do roku 1938. Praha 1958.
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především díky informacím o vývoji jazyka amerických Čechů a proměnách
jejich národnostního cítění. Můžeme ovšem litovat, že výsledky autorčiny
práce nebyly publikovány v jednom svazku, nebo ve dvou knihách, věnovaných zvláště 19. a 20. století. Nedošlo by tak k jejich částečné duplicitě.
Marek Vlha
Tim F a u t h : Deutsche Kulturpolitik im Protektorat Böhmen und
Mähren 1939 bis 1941
Göttingen, V&R unipress GmbH 2004 (Hrsg. vom Hannah-Arendt-Institut
für Totalitarismusforschung e.V., Berichte und Studien Nr. 45), 98 s. ISBN
3–89971–181–5
Neveliká studie düsseldorfského historika Tima Fautha nenalezla
dosud v českém odborném tisku žádného ohlasu. Dokonce ani autoři
nejnovější syntézy dějin protektorátu Čechy a Morava ji nezmiňují. A přitom se její hlavní část věnuje jinak v českém dějepisectví poměrně často
zpracovávanému tématu, analýze německé kulturní politiky během okupace.
V tomto případě jde o německou kulturní politiku v první fázi existence
protektorátu od jeho vzniku po příchod zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Čeští historikové ovšem k dané problematice a problematice protektorátu obecně přistupují z pohledu zdola, neboť – do jisté
míry pochopitelně – je dějiny protektorátu zajímají především z pohledu
ovládaných. Podstatně méně studují vládnoucí mocenské struktury, stejně
jako biografie nejvyšších představitelů okupačního nacistického režimu.
Jistě, víme hodně o Neurathovi, Heydrichovi, K. H. Frankovi. V případě
dalších vlivných osobností, které pracovali pod nimi a často jako pravá ruka
nadřízených převáděli jejich rozhodnutí do praxe, je to již o něco horší.
Také vývoj přesné struktury a obsazení okupačních úřadů je až na několik
starších přehledových studií dosud spíše neznámý. A právě v tomto směru
stojí recenzovaná práce za povšimnutí.
Fauth úsporným, hutným, ale čtivým slohem totiž v první části své
studie představil některé z významných protagonistů kulturní politiky
německého okupačního aparátu. Jde o vysoké představitele čtvrtého, kulturního oddělení úřadu říšského protektora, které řídil „pražský Goebbels“,
jak autor charakterizuje Karla von Gregoryho, dřívějšího tiskového atašé
Německého velvyslanectví v Praze. Gregory byl vlivným úředníkem, který
navíc kromě zmíněné vedoucí funkce dělal von Neurathovi tiskového
mluvčího. Fauth na základě berlínských pramenů také ukázal, že Gregory
se pohyboval od časů „Kampfzeit“ NSDAP jak ve vysokých sférách strany,
tak od roku 1937 rovněž v SS (v hodnosti Standartenführera). V Praze
pak vystupoval součastně také jako vysoký představitel SD a SiPo, pracující
„ehrenamtlich“. Jeho zástupce Hermanna Glessgena charakterizuje Fauthova biografická zkratka jako schopného, nápaditého a nadřízenými poměrně
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uznávaného, leč velmi marnotratného úředníka, který svého mocenského
vlivu v českém filmovém průmyslu zneužíval k nákladnému, požitkářskému
životu mezi dobovými filmovými celebritami a pražskou společenskou
smetánkou. Autor přitom staví především na materiálech, týkající se známé
aféry s filmovou herečkou Adinou Mandlovou, která Glessgenovi nakonec
zlomila vaz. Když pak musel Glessgen ze svého místa odejít, nahradil ho
snad o něco nenápadnější, zato v jednání zřejmě tvrdší a neústupnější
Ing. Anton Zankl, jehož jméno z publikací o českém filmu období protektorátu není rovněž úplně neznámé. Avšak Fauth kupodivu Zanklovi
věnuje oproti Glessgenovi jenom letmou zmínku. Tady se na heuristice
archivních pramenů zřejmě neblaze projevil krátký čas přípravy studie
během autorova čtyřměsíčního pobytu v Praze, protože materiály z archivu
Ministerstva vnitra, sesbírané po válce československými bezpečnostními
složkami, zůstaly zcela nepovšimnuty.1 Je to škoda, protože z dobrého
náběhu k biografické analýze všech vlivných představitelů kulturní politiky
v protektorátu nakonec ještě něco chybí. Blíže se autor věnuje dále již jen
vedoucímu tiskového oddělení Wolframovi von Wolmar.
Nicméně je dobré říct, že i tak zůstává Fauthova práce v popisu kulturně-politické okupační byrokracie zajímavá. Mnohá další jména (např.
August Ritter von Hoop, Rudolf Urban) se mihnou v textu v souvislosti
s popisem konkrétních kulturně-politických opatření. Kromě Gregoryho
a Zankla bylo v říjnu 1940 74 zaměstnanců kulturního oddělení ve čtyřech
skupinách a dvou zvláštních referátech; z nich ovšem pouze osm bylo
hlavních referentů a dva pomocní referenti, takže někteří referenti včetně
Zankla měli na starosti několik referátů. Zajímavý je rovněž Fauthem uvedený počet 17 tiskových cenzorů a lektorů, kteří podle Fautha (s odvoláním
na Černého paměti) třeba do konce roku 1940 označili přes tisíc různých
titulů za škodlivé nebo nežádoucí.
Kromě úvodu a závěru je studie rozdělena do tří kapitol. Do první
kapitoly o protagonistech a programech zařadil vedle 4. oddělení protektorova úřadu ještě stručnou zmínku o dalších nacionálně socialistických
institucích s vlivem na kulturní politiku v protektorátu – gestapo, bezpečnostní službu (SD) a říšské ministerstvo propagandy. Říšskému ministerstvu
údajně nebylo 4. oddělení v úřadě říšského protektora přímo podřízené,
avšak patřilo mezi služebny, které byly s Goebbelsovým ministerstvem
„služebně provázáno“ (např. oběžníky ministerstva byly adresovány rovněž
do Prahy stejně jako „an alle Reichspropagandaämter“). Míra této závislosti,
resp. „provázanosti“ není podle Fautha úplně jasná; Goebbels se omezoval
ve vztahu k úředníkům 4. oddělení na prostředkování „návrhů“, nicméně do
Prahy byli v případech politických krizí vysíláni berlínští úředníci. O vlivu
1
Kdo bude chtít zjistit trochu více informací k Zanklově osobnosti, může ovšem sáhnout
k práci Petra B e d n a ř í k a Arizace české kinematografie (2003), která je ostatně zdařilým
doplňkem Fauthovy práce s výhradním zaměřením na protektorátní kinematografii.
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SD a gestapa píše pak jen obecně a více se rozepisuje až v dalších částech,
především v souvislostí s kontrolou tisku.
V druhém oddíle, nejdelší a stěžejní části studie, pojednává autor
v pěti podkapitolách o „praxi a pragmatice“, tedy o konkrétních, plánovaných i prováděných zásazích do kulturního života protektorátu. Fauth se
domnívá, že tyto zásahy byly více než ideologií motivovány pragmaticky.
Zaměřuje se především na dvě oblasti – ovládnutí, řízení a cenzuru tisku
a na filmovou politiku a vše, co s tím souvisí (arizace filmového průmyslu, využití kin a filmových měsíčníků k propagandě), avšak stručně jsou
probírány všechny nominální úkoly 4. oddělení: situace českých nakladatelství, v českých divadlech, v hudbě (otázka využití Rudolfina), podpora
německého obyvatelstva a německé kultury (těchto „Pfeiler künftiger
Baulichkeiten“), počátky a propagandistický (ale nepochybně i legitimizační) význam říšské myšlenky. Fauth se zaměřuje jednoznačně na úkoly
4. oddělení a vynechává tak některé otázky, které bychom označili jako
kulturně-politické (např. vzdělání, věda a vysoké školy), protože tyto
spadaly pod 1. oddělení úřadu říšského protektora. Jako červená nit se
v těchto kapitolách vine nacistická motivace ovládnout celé kulturní prostředí protektorátu s jediným záměrem: vytvořit předpoklady pro šíření
německé kultury a podpory němectví a tedy pro jednou germanizované
Čechy a Moravu.
Třetí, dále již jen do dvou krátkých podkapitol dělený oddíl, předznamenává závěr a je pak stručným výhledem na kulturní politiku po příjezdu
Reinharda Heydricha do Prahy. Personální kontinuita kulturní politiky
okupantů je v únoru 1942 již narušena, když místo Gregoryho přebírá řízení
4. oddělení SS-Sturmbannführer Martin Wolf, čímž je vliv pražské SD na
běh kulturní politiky již plně stvrzen, a nový, ostřejší kurz se projevuje také
v české protektorátní vládě nárůstem podpory aktivisty Emanuela Moravce.
Fauth naznačuje, jak pod Heydrichem a Moravcem jako převodovou pákou
okupantů nabral dosavadní trend mnohem větších otáček.
Přestože považuji práci za velmi zajímavou a podnětnou, nemohu
se místy ubránit dojmu, že šla do tisku předčasně. Fauth přináší mnoho
nových fakt, často ilustrovaných symptomatickou historkou, nicméně čtenář cítí, že se ruka s perem zastavila jen u náčrtu a čtenářova mysl jakoby
se dožadovala další drobnokresby. Snad kvůli jazykové bariéře si autor
nemohl více pomoci literaturou. Nelze pochopitelně autorovi vyčítat, že
neznal přepis stenografických záznamů ze schůzí von Wolmara s českými novináři, protože se s jejím vydáním pravděpodobně příprava studie
o fous minula.2 Nicméně již prosté nahlédnutí do poznámkového aparátu
a soupisu literatury je zřejmé, že autor stavěl kromě přeložených Černého
2
K ö p p l o v á , Barbara – K o n č e l í k , Jakub – K r y š p í n o v á ,
Jitka (edd.): Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy
Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939–1941. Praha 2003.
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pamětí především na německé a anglické literatuře a je jisté, že by se ke
kulturní politice v protektorátu dalo jistě najít více studií v češtině, než jen
Doležalova práce, jakkoliv je nepochybně výborná. Nemuselo by vždy jít
o často pozapomenuté práce staršího data (např. J. Tesaře, J. Milotové).
Namátkou mě napadá třeba Čelovského práce o Vajtauerovi z roku 2002,
která by mohla autorovi nabídnout ke srovnání nacistickou tiskovou politiku
skrze biografie několika aktivistických novinářů.
Je ovšem pravda, že řada témat dosud nebyla odbornou literaturou
vážně otevřena. Přesto překvapí, že se autor nepokusil podrobněji popsat
německy psané propagandistické nástroje okupačního aparátu. Pod jeho
přímým dohledem přece byly vydávány německé tiskoviny, které podle
mého názoru hrály centrální úlohu v ovlivňování protektorátním tisku
a některé texty odtud byly v překladech přejímány českým tiskem. Mám
na mysli především vlivný deník Der Neue Tag a výstavní měsíčník říšského
protektora Böhmen und Mähren (jehož vydáváním byla pověřena pobočka
berlínského a od počátku 40. let na Himmlerovu SS přímo napojeného
nakladatelství Volk und Reich Verlag Prag, které díky Frankově podpoře
mělo zaujmout privilegované místo mezi nakladatelstvími protektorátu).
Dva odstavce a jedna další zmínka podle mého názoru nevystihují význam
obou tiskových orgánů. V relevantních fondech Národního archivu, v nichž
autor jinak narazil na mnohé dosud neznámé dokumenty, k nim je přitom
k nalezení poměrně bohatý, i když jistě neúplný materiál.
Kdo se tedy bude chtít poučit o kulturní politice německých okupantů před nástupem Heydricha, bude muset k Fauthově podnětné studii
přihlédnout, avšak úplný obraz od ní očekávat nemůže.
Jiří Němec
*
Kateřina B l a h á k o v á – Václav
P e t r b o k (eds.): Vzdělání a osvěta
v české kultuře 19. století
Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR
2004, 479 s. ISBN 80–85778–43–2
Jako trvalá upomínka na 24. ročník
sympozia věnovaného problematice devatenáctého století, uskutečněného ve dnech
4.–6. března 2004 v Plzni, vznikl sborník
nazvaný Vzdělání a osvěta v české kultuře 19.
století. Na jeho vzniku se podílelo 46 autorů z řad historiků, znalců dějin literatury,
hudby, divadla a kinematografie, pracovníků muzeí, archivů a dalších vědeckých
institucí. Široký profesní záběr autorů tak
umožnil představit různé „druhy“ osvěty, jak se vyvíjely v devatenáctém století,

216

a poukázal na významné momenty v dějinách českého školství. Na druhé straně je
u některých příspěvků diskutabilní nakolik
se zadaným tématem souvisí.
Sborník je rozdělený do pěti sekcí.
V první sekci nazvané Předpoklady a výhledy je představen pohled Františka Palackého na vzdělání rozborem jeho rukopisu Unterrichtswesen, Bildung und Literatur
in Prag, autorem tohoto příspěvku je Jiří
Kořalka. Pedagogické působení Bernarda
Bolzana a jeho žáků zkoumají Jaromír
Loužil a Helena Lorenzová. Martin Svatoš
ve svém příspěvku vypočítává důvody, proč
byla v rakouském humanistickém školství
věnována tak velká pozornost studiu klasických jazyků, a zmiňuje klady i zápory
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tohoto modelu. Upozorňuje též na fakt,
že se v devatenáctém století stalo vzdělání
symbolem společenského statutu, což bylo
způsobeno průmyslovou revolucí a emancipací středních měšťanských vrstev, pro
něž se akademické vzdělání stalo vstupenkou do vyšších sfér. Jiří Pokorný nastiňuje
vývoj lidovýchovných organizací působících
od poloviny devatenáctého století v Anglii,
Rakousku a Dánsku, které se staly vzorem
pro české země. Technickým pokrokem
v devatenáctém století včetně jeho negativ
v podobě devastace krajiny a chudoby dělnických rodin se zabývá Jan Hozák. Daniel
Vojtěch zkoumá, jaký význam sehrálo vzdělání v českém modernismu.
Druhá sekce nese název Vzdělání,
politika a společnost. Vzdělání se stalo jedním z nástrojů moci a kontroly státu nad
obyvatelstvem, snahy státu o výchovu
k celorakouskému vlastenectví ale vycházely naprázdno v porovnání s vzrůstem
národního uvědomování. To jsou hlavní
teze příspěvků Milana Hlavačky, Víta Vlnase
a Veroniky Sušové. Formování národního
uvědomování probíhalo od obecné školy
prostřednictvím zobrazování národních
hrdinů v učebnicích, kdo byli tito hrdinové
zkoumá Magdaléna Pokorná. Vzděláváním
specifických skupin obyvatelstva – politiků,
úřeníků a šlechticů – se věnují příspěvky
Luboše Velka, Miroslavy Melanové a Zdeňka Bezecného. Nejrozšířenějším typem
osvěty v devatenáctém století byla osvěta
spolková, o jednom z nejstarších osvětových spolků – České čtenářské společnosti
radnické založené roku 1818 A. J. Puchmajerem vypráví článek Jaroslava Vyčichla.
Jaroslav Douša ve svém příspěvku představuje agilního pracovníka, plzeňského středoškolského profesora Alexandra Sommera.
Baťkovo působení potvrzuje závěry článku
Františka Morkese, považujícího za nositele
vzdělanosti a kultury učitele.
Název třetí sekce zní Věda nebo osvěta?
Jiří Rak v ní ukázal nelehké začátky české
národní vědy v první polovině devatenáctého století. Václav Petrbok zkoumá formování české literární historie, budování
folkloristiky – konkrétně sběru lidových
pohádek – se věnuje článek Heleny Klementové. Zprávu o zahraničních studijních
cestách českých historiků přináší Bohumil
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Jiroušek. Tvorbou nových učebních pomůcek pro děti tzv. Bilderbuch se zabývají články Radima Vondráčka a Jarmily Klímové.
Sekce s pořadovým číslem čtyři má
název Kultura a umění jako cesta k osvětě
a vzdělání. V ní jsou první tři články věnovány osvětové funkci psaného slova. Miloslav
Vojtech zkoumá výchovné aspekty Kollárovy Slávy dcery, Lenka Kusáková provádí
analýzu českých novin a časopisů vydaných
v letech 1786–1830 a zkoumá jejich vzdělávací potenciál, Luboš Merhaut na příkladu
jedné novinové polemiky ukazuje její vliv
na veřejnost. Roman Prahl nás seznamuje
s rétorikou a emblematikou Umělecké besedy, významného osvětově působícího spolku. Vzdělávacímu významu hudby se věnují
příspěvky Andrease Hoffmanna, Jitky Bajgarové a Josefa Šebesty. Nemenší význam
na pěstování osvěty měla činnost kočovných
loutkohereckých společností, divadelních
ochotníků a jako nově vzniklý fenomén na
začátku 20. století promítání filmů. Blanka
Hemelíková ve svém příspěvku ukazuje
méně vážnou tvář školství a představuje
některé ze školních humoresek vznikajících
od 70. let devatenáctého století.
Poslední sekce se nazývá Vzdělání
– úkol institucí a seznamuje nás s různými
typy škol. Právě pro devatenácté století je
charakteristická diferenciace školství a zpřístupnění vzdělání i pro dívky. Arno Pařík se
ve svém příspěvku věnuje židovskému školství, Milena Lenderová popisuje možnosti
vzdělávání dívek, Marie Macková přináší
informace o školství řádu voršilek, o hospodářské škole v Táboře píše Helena Kokešová, proměnami pražské lékařské fakulty
v devatenáctém století se zabývá Ludmila
Hlaváčková. Další tři články jsou věnované
různým typům hudebních škol.
Závěrečné shrnutí o pojetí práce,
vzdělání a osvěty v Čechách v devatenáctém století přináší článek Jaroslavy Peškové.
Ta také zhodnotila přínos celé konference:
„Letošní ročník se vyznačoval tím, že se problémy vzdělání a osvěty probíraly z jiných,
často protikladných úhlů pohledu než v letech
minulých. Zdánlivé samozřejmosti – politický
protiklad rakušanství a češství, polarita osvěty
jako nacionálního boje za identitu a obecného
evropského vzdělání, protiklad osobní a politické identity, role jazyka a nadnárodního cha-
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rakteru kultury a vzdělání – to vše tu vystoupilo jako náhle otevřený problém.“ Tato slova
jsou jistě pádným důvodem, proč stojí zato
si sborníkem minimálně zalistovat.
Michaela Škvírová
Jiří H u t e č k a : Generál a jeho
historikové. Robert E. Lee a americká
historiografie
Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci
2005, 220 s. ISBN 80–244–1089–3
Nebývá zvykem recenzovat knihu, která vyšla již před dvěma roky. Domnívám
se však, že práci Jiřího Hutečky o proměnách obrazu a mytizaci osobnosti generála
Lee nebyla věnována odpovídající pozornost. Jeho kniha není v českém prostředí
neobvyklá pouze zvoleným tématem, souvisejícím s občanskou válkou v USA. Je
také skvělým dokladem toho, že problémy
zdánlivě spadající do oblasti tzv. vojenských
dějin jsou součástí širšího společenského
a kulturního kontextu a že by se na ně mělo
nahlížet i z tohoto hlediska.
Tato kniha není klasickou biografií, je
to biografie „druhého života“ a historické
paměti. Nejde v ní o druhý život vyplývající
z pozvolného zapomínání či zjednodušování, ale o druhý život aktivně vytvářený
a konstruovaný. Předmětem Hutečkovy práce tedy není samotný generál Konfederace
Robert E. Lee, ale vytváření a proměny jeho
kultu a jeho souvislost s mýtem Ztracené
věci amerického Jihu. Vzhledem k tomu, že
občanská válka v USA a vše, co s ní souvisí,
patří k nejdůkladněji zkoumaným obdobím
světových dějin, není Hutečka pochopitelně
prvním, kdo se tomuto problému věnuje.
Autor sám často odkazuje především na
práci Thomase L. Connellyho The Marble
Man. Robert E. Lee and His Image in American Society.1 Podstatná však není skutečnost, že Hutečka oře pole již orané, ale to,
že tak činí nápaditě, se schopností nadhledu
a vlastní interpretace.
Svoji práci Hutečka začíná popisem
aktuálního obrazu Roberta E. Lee v americké společnosti. Obecně jde o obraz ideálního muže, člověka skvělého charakteru,
hluboké víry, gentlemana a samozřejmě
i skvělého vojevůdce. Jak je možné, že se
z generála, kterému se na začátku války pře-
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zdívalo „Granny Lee“,2 stal neporazitelný
génius ofenzivní i defenzivní taktiky a strategie? Jak to, že se z úhlavního protivníka
Unie stala jedna z ikon americké společnosti, ba dokonce i její morální a náboženský
vzor? Vzestup kultu Lee je nerozlučně spjat
s mýtem Ztracené věci – tedy s konstruktem, který vznikl krátce po konci občanské
války a který měl z hlediska poražených
vysvětlit příčiny selhání Konfederace v boji
za svou samostatnost. Součástí tohoto všeobecně zažitého mýtu je idealizace života
na předválečném Jihu, zkreslování otroctví
i přemrštěné vyzdvihování bojových schopností a umu konfederovaných. Podstatou
mýtu je tedy skutečnost, že morálními vítězi
občanské války byli Jižané, kteří podlehli
pouze finanční a materiální převaze Severu.
Pevnou součástí a symbolem tohoto mýtu
se stal právě Robert E. Lee.
Obraz Lee prošel, jak Hutečka dokládá, několika výraznými změnami. Lee byl
nepochybně velice oblíbeným velitelem
a v průběhu války se stal skutečným idolem
konfederovaných. Po jeho smrti v roce 1870
začíná první z několika posunů v budování
a přizpůsobování jeho kultu. Od pouhého
vyzdvihování generálova charakteru se prostřednictvím některých jeho spolubojovníků
dospívá k mýtu vojenské neomylnosti Lee.
Díky ztotožnění se Ztracenou věcí se stal
pro Jižany nenapadnutelným. Byl ztělesněním i ospravedlněním minulosti zároveň.
V osmdesátých letech se mu dostává až náboženských rozměrů, coby „Ježíši Kristovi
Ztracené věci“. Politika tzv. Nového Jihu,
tedy úsilí o usmíření a modernizaci jižních
států, v něm nalezla další nový prvek, Leeusmiřovatele. V době velkých proměn na
přelomu 19. a 20. století a eskalujícího
přílivu přistěhovalců se Lee stal symbolem
starého idealizovaného předindustriálního světa. A co víc, nyní nebyl již jenom
ikonou Jihu, byl celoamerickým národním
hrdinou. Kult Lee tedy podle Hutečky
nakonec tvořily tři hlavní roviny: vojenská,
morální a národní. Tuto skutečnost ještě
podpořila hospodářská krize, během níž se
Lee jevil jako muž, dávající ve své porážce
Američanům důstojný příklad. Tento stav
byl pevně kodifikován v historiografii i ve
veřejném mínění. Jednotný obraz se začal
tříštit až v důsledku převratných šedesátých
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let. V sedmdesátých letech byl konzervativní
kult podrobován ostré až přehnané kritice.
Od té doby vedle sebe existují dvě představy
o generálu Lee. Ta starší je však v americké
společnosti stále pevně zakotvena.
Všechny tyto proměny a jejich příčiny
Hutečka líčí přesvědčivě a poutavě. Dospívá
k názoru, že v pozadí těchto změn stála
vždy jedna emoce – strach. Ať už to byl
strach konfederačních veteránů z odsouzení budoucími generacemi nebo strach
z dynamických proměn průmyslové společnosti. Právě vykreslení pocitů „ohrožené“
společnosti je jedním z nejzajímavějších
momentů celé práce. Pozoruhodná je
samozřejmě i role, kterou v celé záležitosti
sehrála historická věda. U počátků kultu
Lee a Ztracené věci stáli vysloužilci z jižanské armády v čele s někdejším generálem
Jubalem A. Earlym. Jejich cílem bylo
po skončení války vybojovat válku novou,
válku o „pravdivou historii“ jejich zápasu.
V tomto novém boji byli schopni postavit
se i proti někdejším druhům ve zbrani. Pro
některé z nich se budování a strážení kultu
Lee stalo životním posláním, které převzaly
spolky veteránů, Southern Historical Society
a další organizace. Všeobecné přijetí kultu
na Jihu ovlivňovalo obraz Lee i v historiografii anglické, francouzské a posléze i celoamerické. Z mýtu se tak stal historický fakt.
Pro Hutečkův způsob uvažování je příznačné, že Earlyho ani nikoho dalšího z aktérů
kultu Lee nevykresluje jako zavrženíhodného manipulátora nebo padoucha. „K jejich
činům je nutil podvědomý pocit [...], který se
rychle přeměnil na víru. Víru v náboženství,
jež si sami vytvořili a jímž dali smysl světu, ve
kterém žili. Byli to lidé, kteří věřili, že dělají
správnou věc pro svůj národ, ukončení jehož
existence prostě odmítli akceptovat a v jehož
návrat doufali.“
Hutečkova kniha není pouze příběhem o druhém životě jedné z významných
postav amerických dějin. Je to i poučné
vyprávění o tom, jak se z mýtů tvoří historie.
I proto ji lze vřele doporučit. Marek Vlha
1
C o n n e l l y , Thomas L.: The Marble Man.
Robert E. Lee and His Image in American Society. New
York 1977.
2
Dle Hutečky „strašpytel Lee“, do češtiny (domnívám se že výstižněji) překládáno také jako „Baba Lee“.
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Danuše K š i c o v á : Od moderny
k avantgardě. Rusko-české paralely
Brno, Masarykova univerzita 2007, 468 s.
ISBN 978–80–210–4271–1
Tato monografie dovršuje dlouholetý
badatelský zájem prof. PhDr. Danuše Kšicové, DrSc., o danou problematiku. Její řešení
si připravila již řadou monografií a studií,
z nichž uveďme alespoň díla Poema za
romantismu a novoromantismu. Česko-ruské
paralely (Brno 1983) a Secese. Slovo a tvar
(Brno 1998). Začátek vytváření moderny
spatřuje již v sedmdesátých letech 19. století, její pojetí je však širší. Proces utváření
moderny čerpal podle ní nejen z děl autorů,
kteří se k moderně či avantgardě otevřeně hlásili, ale má i své historické konotace
(vztahy moderny k renesanci, své podněty
tu přinášejí i baroko, romantismus či realismus). Začleňování ruského materiálu do
českého prostředí vede pak k hledání paralel ve vývoji obou literatur.
V prvním oddíle se autorka zabývá
estetikou moderny a avantgardy, v druhém
prózou, zejména Turgeněvěm a Dostojevským jako předchůdci moderny, L. N. Tolstým, D. S. Merežkovským, V. Brjusovem
a z české strany Ladislavem Klímou, Haškem, Čapkem a Hrabalem. Třetí oddíl čerpá
podnět ze sbírek Sergeje Hraběte a nazývá
se Impresionismus a secese v obrazech a básních. Česko-ruské paralely opouští čtvrtý
a pátý oddíl, týkající se dramatu a poezie.
V dramatu je významné typologické srovnání dramatiky Henrika Ibsena a Antona
Pavloviče Čechova, po němž se Kšicová vrací k ruskému realistickému dramatu a pak
se obrací k dramatům Mariny Cvetajevové,
čímž poněkud vybočuje z chronologicky
pojatého výkladu. V přehledu ruské poezie
na cestě k moderně od Ťutčeva a Solovjova k Bělému a Cvetajevové upozorňuje na
hudební i výtvarné vazby ruské literatury
a celý oddíl uzavírá závěrem Od symbolismu
k avantgardě s podtitulem Poetika ruské a české poezie. Zdůrazňuje, že při typologickém
srovnání ruské a české poezie vystupuje do
popředí především problém verzologický.
Polemizuje s Jakobsonovým odmítnutím
vazeb české poezie na Rusko a zdůrazňuje, že na vzniku českého tonického verše
se podílel F. L. Čelakovský svými překlady
a ohlasy ruské poezie. Podnětné jsou i její
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příklady ruských paralel českého poetizmu
(Mandelštam – Nezval). V závěrečné kapitole Tvar a slovo. Od moderny k avantgardě
uzavírá Kšicová své zkoumání takto: „Vzájemná provázanost moderny a avantgardy,
vystupující s odstupem času do popředí, se
projevila při vzniku postmoderny, jež zcela
nepokrytě čerpá ze zkušeností obou formací
a přetváří je ke svému obrazu.“
Závěrem třeba ocenit v práci D. Kšicové preciznost literárních paralel i zdůraznění vztahu literatury k dalším uměním
(výtvarné umění, hudba). Celkově je její
kniha koncipována především jako obraz
ruské moderny a avantgardy, česko-ruské
paralely v některých kapitolách zcela chybí,
což ukazuje přece jen na v lecčems odlišný
vývoj obou literatur. Ovšem po stránce věcné i metodického zpracování jde o výbornou práci, zasazující své téma také do celosvětového kontextu. Zvláště třeba ocenit
i originální výtvarný doprovod publikace.
.
Richard Pražák
Danuše K š i c o v á – Jaroslav
V a c u l í k (eds.): Rodinná kronika
volyňských Čechů
Brno, Masarykova univerzita 2006, 144 s.
ISBN 80–210–4015–7
Stávající poměrně bohatá historiografická produkce o dějinách volyňských
Čechů byla obohacena o pohled do každodenního života jedné z tisíců emigrantských
rodin, která se rozhodla vystěhovat do ruské Volyňské gubernie.
V úvodní předmluvě Danuše Kšicová
přibližuje doslova dobrodružnou cestu za
kronikou středočeského rodu Jana Duhy,
který se na přelomu února a března 1869
rozhodl přestěhovat i s rodinou do (pro
něj) „země zaslíbené“, což bylo motivováno
především sociálními důvody. Právě tam se
vytvořily nejpříznivější imigrační podmínky,
protože zde polští statkáři levně prodávali
půdu; navíc cesta po souši byla výhodnější,
než zdlouhavá a dražší lodní doprava do
Ameriky.
Prostřednictvím barvitých a někdy
i značně detailních zápisků, jež sepsali zapálení (leč nijak speciálně nepřipravení k takové činnosti) František Jan Duha a po něm
Emilián Duha, prožíváme všechny peripetie
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spojené s novými životními podmínkami,
které sestavili „pro svoje budoucí, aby věděli,
co Naší Rodinu za Slasti, a Strasti, v minulem
potkala“. Přirozeně čtenáři není předložena
původní verze, avšak přepis kroniky spolu
s dalšími úpravami, s nimiž započal historik
Evžen Petrov a po jeho smrti v něm pokračovala manželka, slavistka Danuše Kšicová.
Přitom je třeba zdůraznit, že jejich zásahy
do pravopisu byly prováděny nadmíru citlivě s vědomím, že k zachování autentičnosti
textu je třeba zachovat jejich lexika a samotný styl zápisů kroniky.
Prvotní rozpaky, které může vyvolat
tato útlá publikace svým titulním uvedením („rodinná kronika“), se po seznámení
s několika prvními stranami rychle rozptýlí.
Editorsky dobře připravená práce dodržuje kronikářský roční cyklus záznamů, které však neunavují běžnou stereotypností,
avšak přinášejí vždy nové skutečnosti. Až
s neskrývaným obdivem lze sledovat tok
životních událostí několika generací Čechů
na Ukrajině, protože inzerovaná „rodinná kronika“ se nesoustřeďuje jen na rod
Duhů, ale provedenou sondou zobecňuje
„Volyňáky“ se všemi jejich lidskými znaky: na jedné straně to byli bezesporu lidé
pracovití, houževnatí a „tvrdí“, kteří přes
těžkou každodenní práci a strádání za léta
válek i politických zvratů dokázali uchovat si svůj mateřský jazyk a národní cítění.
Snažili se o vybudování vlastních knihoven, divadelních spolků a dalších institucí
ke svému kulturnímu a občanskému vyžití.
Nedoceněna někdy bývá jejich ekonomická aktivita, kdy právě příchod Čechů jako
zkušených hospodářů a podnikatelů kontrastoval se stávajícím (někdy až zoufalým)
stavem v této části západní Ukrajiny. To
jsme jen v krátkosti připomenuli ty jejich
kladné rysy, k nimž patřily smysl pro pořádek, životní pragmatismus a zkušenosti
dobrého hospodáře. Na druhé straně kronikářské záznamy se nebrání i kritickým
pohledům; se vší upřímností poukazují na
řadu nám obecně známých negativních rysů
lidské povahy, včetně specifického „českého kocourkovství“ – závistivost, nenávist,
lživost, udavačství, které právě v oněch
těžkých životních situacích se mohly plně
„uplatnit“ a nevyhnuly se ani této minoritě. A právě v těchto okamžicích rodinná
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kronika, jinak pojednávající o období od
sedmdesátých let 19. století do počátku
třicátých let 20. století, překračuje hranice
sledovaného regionu i sledovaného vzorku
Čechů a vyvolává řadu otázek k aktuálnímu
zamyšlení. To však není jediným aktivem
práce.
Zásluhou jednoho z autorů – historika
Jaroslava Vaculíka, který svými početnými
pracemi dokonale zmapoval dějiny volyňských Čechů, se podařilo vydat kroniku
v rámci řešení grantového projektu GA
ČR Češi v cizině 1848–1938 a dokonale tak
doplnit „každodenností“ obecné závěry
jeho Dějin volyňských Čechů I–III.
Pro úplnost se sluší ještě uvést, že kniha je vypravena potřebným výrazovým slovníčkem a výkladem zkratek (vedle nezbytné výběrové bibliografie) a také technicky
kvalitními obrazovými přílohami. K získání přehlednosti v poměrně rozvětveném
rodinném „Babylonu“ by možná napomohl jednoduchý „strom“ rodu (rodokmen)
Duhů.
František Čapka
Petra H a n á k o v á – Libuše
H e c z k o v á – Eva K a l i v o d o v á (eds.): V bludném kruhu.
Mateřství a vychovatelství jako paradoxy
modernity
Praha, SLON 2006, 437 s. + obrazová příloha, ISBN 80–86429–49–0
Každá kultura v jakékoli historické
epoše vykazující aspoň minimální „pud
sebezáchovy“ se pokoušela nějakým způsobem reflektovat či řešit otázku biologické
reprodukce člověka. Díky tomuto prostému
faktu se mateřství stalo předmětem většího
či menšího zájmu dané společnosti a nabývalo mnoha dalších kulturních, sociálních
i symbolických významů. Pestrost a mnohovrstevnatost fenoménu mateřství se umocňuje také překročením hranic naší „domácí“
křesťanské kultury, kde se můžeme setkat
s jeho pro nás leckdy neobvyklými podobami. Časová i geografická variabilita tohoto
jevu přímo vybízí k tomu, aby se mateřství
pevně zakotvilo v centru pozornosti mnoha
humanitních věd a stalo se jakýmsi jejich
stálým pojmovým inventářem. Historie
atraktivitu mateřství jako významného sociálního a kulturního fenoménu také samo-
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zřejmě odhalila. Například dějiny rodiny,
každodennosti, historická demografie či
nověji gender history se bez tohoto pojmu
rozhodně neobejdou.
I když tedy nelze považovat fenomén
mateřství za nějaké marginalizované téma,
přece jen v českém prostředí určitému typu
nahlížení stále unikalo. Naprostá většina
vědních disciplín s ním pracovala s výraznou dávkou samozřejmosti či až automatičnosti, bez větší potřeby samotný jev jasněji
definovat a ptát se po jeho podstatě. Jakoby
se mateřství jen zlehka dotýkaly, aniž by
se pokoušely pátrat po jeho ostřejších konturách. Původní teoretická reflexe tohoto
důležitého jevu se v širším měřítku v českém prostředí dosud nevyskytovala.
Průkopnickým počinem na tomto poli
se tak jednoznačně jeví sborník V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako
paradoxy modernity. Jeho editorky se zcela
záměrně vydaly tímto neprobádaným směrem, neboť si zřetelně uvědomovaly limity
a úskalí shora uvedeného samozřejmého
přístupu k fenoménu mateřství: „toto téma
se vždy zpřítomňovalo, přicházelo ale nenápadně, nereflektovaně, jako by bylo samo sebou
přirozené a jasné“ (s. 7). Výchozím bodem
teoretických analýz se stalo „odpoutání“
pojmu mateřství od jeho biologicko-esencialistické roviny, a s ním spojené kategorie
ženství vedoucí k zjednodušujícímu redukcionismu, ve prospěch aspektů psychologických, sociálních, filozofických apod. Jako
nejvhodnější způsob k naplnění odvážně
vytčené cesty zvolily editorky interdisciplinární přístup, který se obecně v souvislosti
s genderovou problematikou, jíž otázka
mateřství bezesporu je, ukazuje jako velmi
obohacující. Popis a problematizace dalších
rovin tohoto bohatého jevu se uskutečnila
na základě reflexe literární vědy, filmové
vědy, filozofie, historie a dalších humanitních věd: „Rozhodly jsme se tentokrát jeho
samozřejmost a jasnost podrobit kritické skepsi. To znamená, že jsme vědomě chtěly vydat
mateřství všanc analýzám, které by zachytily
jeho historičnost, estetickou, sociální i ideologickou podmíněnost“ (s. 7).
Vydání sborníku V bludném kruhu
předcházelo stejnojmenné kolokvium
realizované Centrem genderových studií
FF UK v zimním semestru akademického
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roku 2005/2006. Nastíněná koncepční
východiska tvořila scelující rámec pro dvacet dva domácích i zahraničních odbornic
a odborníků, kteří zde nahlíželi na mateřství
z široké perspektivy řady metodologických
přístupů. Předkládaný sborník představuje
jeho písemnou podobu rozšířenou o podnětné postřehy a náměty z následných diskuzí, zpřístupňující tak celou problematiku
výrazně rozmanitějšímu spektru zájemců
a zájemkyň.
Interdisciplinarita sborníku se neprojevovala jen v různorodosti jednotlivých
příspěvků, ale také v rámci samotných konkrétních studií a může zde sloužit jako jedna z možných „katalogizujících“ perspektiv. Téměř třetina veškerých textů vychází
z literárně vědného základu. Rozporuplnost
osobnosti první české ženy zvolené do zemského sněmu a především literátky Boženy
Vikové-Kunětické odrážející se i v jejích
dílech výstižně analyzuje Libuše Heczková.
Ranou ženskou tvorbou vybraných anglických a českých spisovatelek 18. a 19. století
se zabývá Eva Kalivodová, inspirativně propojující svůj příspěvek s transformovaným
psychoanalytickým modelem matka–dcera.
Do centra pozornosti staví prozaičky také
např. Katarína Feťková tematizující mateřství a sesterství v díle Toni Morrisonové či
Alena Zachová zabývající se českou prózou posledních desetiletí psanou ženami.
Autoři-muži se stali naopak předmětem
zájmu Josefa Vojvodíka, který ve své zajímavé studii podává analýzu estetického
misogynního pojetí mateřství 19. století,
včetně animalizující teorie Otty Weiningera zplošťující psychologii žen na pouhou
sexuální rovinu. Symbolickou redukci
obrazů matek v poúnorovém komunistickém kulturním diskurzu barvitě načrtává
Petr A. Bílek, upozorňující na jeho výraznou
ideologizaci a vědomou tendenci zeslabovat
jeho individuální nezaměnitelné aspekty.
Více jak čtvrtinovým počtem příspěvků je ve sborníku zastoupena také filmová
věda promítající na jeho stránky kinematografické podoby mateřství v širokém rozpětí
raného filmu po tvorbu devadesátých let 20.
století. Filmovými počátky se zabývá Petra
Hanáková zamýšlející se nad postoji publika
k této nové a lákavé formě zábavy a neopomíjející ani prvek demokratizace, vtahující
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bezprecedentním způsobem také široké
vrstvy žen do blikajících neonových proudů zábavního průmyslu. Na meziválečnou
a protektorátní éru českého filmu zaměřila
svoji pozornost Marika Kupková, která na
tomto pozadí představuje typizaci svobodné matky a její převládající obraz v tehdejší
hrané tvorbě. Obrazy mateřství se věnuje
také Mariana Szapuová, jež na příkladu
slovenského filmu z 90. let Modré z nebe
předkládá jeho současné podoby a celou
problematiku velmi zajímavě zasazuje do
feministických teoretických koncepcí.
Ačkoli historický prvek se v mnoha
podobách vyskytuje v řadě sborníkových
příspěvků, z pera akademické historičky
je zastoupen pouze jedním textem. Milena
Lenderová specializující se na dějiny žen
především v 19. století svým článkem Porod
a ženské tělo: Diskurz a realita 19. století ze
svého zaměření nevybočuje. Podává zde
přehled odborných i populárně-naučných
knih věnovaných porodnictví v daném
období, jakož i procesu postupného vytlačování porodních bab ve prospěch lékařů
a medikalizace porodu samotného. Přínos
tohoto příspěvku bohužel relativizuje fakt,
že jen s drobnými obměnami1 ho můžeme
nalézt v knize Radostné dětství? Dítě v Čechách
devatenáctého století, kterou autorka vydala
krátce před tím, než se výše uvedený sborník dostal na pulty knihkupců.
Pestré podoby mateřství vykreslují také
studie dalších vědních oborů. Kunsthistorický pohled reprezentuje Martina Pachmanová poukazující na proměny a tabuizaci mateřství v českém moderním umění,
religionistickým přístupem obohacuje téma
Blanka Knotková-Čapková představující
archetyp mateřství v hinduismu a jeho kritické obrazy v moderní bengálské literatuře.
S konceptem „sociálního mateřství“ aplikovaného také na konkrétním příběhu poutavě
seznamuje čtenářstvo ve svém filozofickém
příspěvku Zuzana Kiczková. Širokou škálu
vědních oborů zastoupených ve sborníku
doplňují také etnologické studie Ludmily
Sochorové a Ireny Štěpánové. Stávající
výčet příspěvků samozřejmě není úplný
co do počtu ani obsahu, neboť mým cílem
bylo nastínit rozmanitost a mnohotvárnost
sborníku, nikoli podat vyčerpávající popis
jeho jednotlivých částí.
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Sborník v Bludném kruhu nepřináší rozhodně žádné stereotypní černobílé
obrazy mateřství uzavřené do obvyklých
pozitivních klišé. Výrazně „nesentimentální“ pohled Miluše Zadražilové na reálné
kulturní a politické deformace mateřství
odrážející se v ruské próze sedmdesátých
a osmdesátých let 20. století demonstruje
degradaci tohoto fenoménu v kontextu totalitního komunistického režimu. Obdobně
deformující a dehonestující následky naopak nacistické totality v rakouské poválečné
společnosti, a pokusy se s tímto neblahým
dědictvím vyrovnat, mapuje studie Zuzany
Augustové. Postava matky v symbolické
i konkrétní individuální rovině s sebou nese
i řadu negativních konotací. Archetyp matky
obsahuje prvky dobrotivé, pečující snášenlivé, ale i temné, pohlcující, destruktivní.
Ambivalentnost fenoménu mateřství nejvýrazněji zachycují texty např. již zmiňované
Martiny Pachmanové, Mariany Szapouvé či
Josefa Vojvodíka.
Pozorná čtenářka či čtenář jistě zachytila zúženost dosavadního recenzního textu nekorespondující zcela úplně s názvem,
respektive podtitulem sborníku – Mateřství
a vychovatelství jako paradoxy modernity.
Předkládaná publikace opravdu nepojednává jen o mateřství. Editorky pociťovaly
potřebu vyčlenit z pojmu mateřství samostatný pojem vychovatelství, aby zdůraznily
jeho svébytnost a postavily se tak vůči jeho
stereotypní svázanosti s ženstvím, potažmo
mateřstvím. Z teoretického hlediska má již
tento samotný separační akt velký význam,
a mimo jiné tím poukazuje také na mnohem širší rozpětí vychovatelství. V tomto
momentě však vizi editorek obsah sborníku
příliš nenaplňuje. Naprostá většina textů se
věnuje primárně otázce mateřství a vychovatelství je v nich zmiňováno spíše okrajově
či vůbec. Samostatně se některým podobám tohoto fenoménu věnují např. studie
Petry Hanákové, Ivana Klimeše či Zuzany
Augustové.
Poměrně široká koncepční rozkročenost sborníku jakoby však některým autorkám a autorům přesto nestačila. Některé
zařazené texty představují jistě zajímavý přínos v rámci daného výchozího oboru, tematizaci mateřství či vychovatelství zde čtenář
musí jaksi hledat nebo si přinejmenším tyto
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souvislosti domýšlet. Zářným příkladem je
článek Ludmily Sochorové pojednávající
o českých divadelních umělkyních 19. století, explicitnější vyjádření by podle mého
názoru prospělo také textu Ivana Klimeše
fundovaně mapující diskuze o vlivu kinematografie na společnost a konkrétní cenzurní
opatření rakouských úřadů na počátku 20.
století. Do tohoto ranku příspěvků se řadí
i studie Ireny Štěpánové přibližující expozici „České ženy“ na Národopisné výstavě
československé v roce 1895. Jisté rozpaky
budí poněkud násilné pokusy Štěpánové
vyhovět „zadání“ sborníku a problematizovat fenomén mateřství, což vede spíše
k popření původní koncepce vymezující
se vůči biologicko-esencialistickým stereotypům: např. „samy organizátorky výstavy,
z nichž mnohé byly matkami, nepovažovaly
za důležité učinit součástí výstavního obrazu
ženin odvěký mateřský úděl“ (s. 108).
Dosavadní optika recenze se soustředila pouze na jednotlivé střípky této mateřsko-vychovatelské mozaiky, některé oslňující svojí barevností a jasem, jiné o něco
matnější. Jaký obraz se nám však vytváří,
pokud kousek poodstoupíme a necháme
právě sestavenou mozaiku vyniknout v jejím celku? Jaká podoba mateřství a vychovatelství se nám objeví? Výsledný obraz
možná někoho překvapí svými velkorysými rozměry včetně propracovaných detailů,
především však svou plastičností a barvitostí. Sborník bezesporu dokázal smést punc
samozřejmosti, jakési „jednoznačnosti“
z těchto pojmů a představit jejich různorodost a bohatost. Celkový pohled však
příliš ostré kontury nenabízí. Jednotlivým
vědám zde byla ponechána volnost v přístupu i v jejich práci. Nutno podotknout, že ani
samy editorky sborníku si nekladly ambice
dopracovat se k nějaké závazné definici či
něčemu podobně „totalizujícímu“. Přesto se
zde otázka po jasnějším vymezení mateřství
a vychovatelství při četbě sborníku jaksi stále vrací. A pravděpodobně nejen čtenářce či
čtenáři. Moment návratu je v jistém smyslu vlastní také autorkám sborníku, který
koneckonců příznačně nazvaly V bludném
kruhu. Původní dominantní biologickoesencialistický základ mateřství a vychovatelství z něhož se stal výchozí bod pro
tuto zajímavou a dobrodružnou cestu se
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nakonec stal i „cílovým“. Projevila se zde
ošemetnost vytyčování širokých hranic
mezi kulturně sociálním a tělesným, čehož
si editorky sborníku byly vědomy. V tomto případě však platí heslo, že již samotná
cesta je cíl. Sborník sám o sobě představuje
výrazně pozitivní a inspirativní příspěvek
pro řadu vědních oborů, historii nevyjímaje.
Jedná se bezesporu o vykročení správným
směrem, bylo by však škoda, kdyby zůstalo
jen u něho.
Denisa Nečasová
1
Jde o knihu L e n d e r o v á , Milena
– R ý d l , Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách
devatenáctého století. Praha – Litomyšl 2006. Autorka ve
sborníku vypustila některé pasáže z prvních dvou kapitol
knihy (s. 19–88) a ponechala v naprosté většině i stejné
názvy podkapitol (Poučení laikům, Porodní bolesti a porod,
Patologický porod, Horečka omladnic, Porodnictví lékařským
oborem, Lékař u porodu, Náprava pověsti nemocnic).

Norman D a v i e s : Bílý orel, rudá
hvězda. Polsko-sovětská válka 1919–
1920 a „zázrak nad Vislou“
Praha, BB art 2006, 321 s. ISBN 80–7341–
939–4
Norman Davies patří k předním historikům, kteří se věnují dějinám střední Evropy a zvláště Polska. Jeho práce jako Polsko:
Dějiny národa ve středu Evropy, Mikrokosmos:
Portrét jednoho středoevropského města (Vratislav) a Evropa: Dějiny jednoho kontinentu,
si získaly přízeň čtenářů a kladný ohlas
u odborné veřejnosti. K titulům, které byly
již přeloženy do češtiny, přibyla v roce 2006
také kniha Bílý orel, rudá hvězda.
Polsko-sovětský konflikt v letech
1919–1920 je pro mnohé polozapomenutou, okrajovou epizodou onoho dramatického sledu událostí. Po období relativně
dlouhého míru zasáhla Evropu 1. světová
válka, která změnila hranice, některé státy
zničila a jiné vytvořila a přinesla mnoha
lidem utrpení a bídu. Avšak ani vytoužený
konec tohoto střetnutí nepřinesl ihned velké části kontinentu klid a mír. Řada států se
potýkala s domácími nepokoji – stávkami
a převraty, případně se dostala do pohraničního konfliktu se svými sousedy.
Právě do tohoto období a na území
dnešního Polska, Ukrajiny, Litvy a Běloruska přivede Davies na začátku knihy své
čtenáře. Jednalo se o rozlehlé oblasti, kde
hranice mezi novými státy ještě nebyly pev-
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ně stanoveny a k jejich určení nepřispívala
ani tak diplomatická jednání, jako spíše
síla armád a úspěšnost vojenských operací.
Situaci komplikoval fakt, že se zde křížily
zájmy Polska, Litvy, sovětského Ruska, ruských „bílých“ i ukrajinských nacionalistů
a zpočátku i německé armády. Z uvedených
stran se postupně konflikt zužoval na velkou
šachovou partii mezi Polskem a sovětským
Ruskem. Davies vykresluje komplikovanou
situaci, ve které se nacházeli oba hráči. Polsko trpělo problémy nově vzniklého (resp.
obnoveného) státu s nutností vybudovat
armádu a státní správu, sovětské Rusko se
zase potýkalo se silnými protibolševickými
jednotkami a politickou izolací. Nezapomněl pochopitelně ani na zachycení terénu,
na kterém se následně uskutečnil střet obou
protivníků se všemi jeho specifiky. V případě válečného konfliktu nesmí také chybět
popis vojenských jednotek s jejich mnohdy
pozoruhodnou historií a výzbrojí.
První fáze ozbrojeného střetnutí Polska
a sovětského Ruska v roce 1919 se rozhořela o sporná území v západním Bělorusku,
Ukrajině, ale také na Litvě, jejíž východní
část tehdy okupovala Rudá armáda. Varšava
i Moskva tyto země považovaly za svá „odvěká“ teritoria, na která mají spravedlivý nárok.
Poláci se rozhodli nečekat na nejistý závěr
diplomatických jednání a využít momentální
relativní slabosti protivníkových sil k úderu.
Ten přišel v dubnu 1919 v prostoru Vilna
(Vilniusu) a západního Běloruska, přičemž
se polským jednotkám podařilo do konce
roku 1919 obsadit klíčové pozice. Polské
úspěchy znamenaly konec Litevsko-běloruské sovětské republiky, s čímž se pochopitelně Moskva nemínila smířit. Necitlivý
polský zásah ve východní Litvě samozřejmě
pobouřil litevskou vládu a znamenal ochlazení vzájemných vztahů na bod mrazu. Aby
získali v této oblasti alespoň jednoho přátelsky smýšlejícího souseda, provedli Poláci útok směřující k osvobození Dunaburgu
(Daugavpils) a přenechali jej Lotyšsku. Při
svých bojích se sovětským Ruskem se ale
Varšava nedala strhnout k nějakému „křižáckému tažení“ proti bolševismu, čemuž
také bránila neochota „bílých“ generálů obětovat část území bývalé carské říše ve prospěch nových států. Přes zimu 1920 se obě
strany zdržely válečných operací, ale kvůli
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hluboké vzájemné nedůvěře, předsudkům
a traumatům z minulosti se diplomatická
jednání nezdařila. Na jaře 1920 tak začalo
být zřejmé, že se chystá rozhodující střetnutí. Józef Piłsudski stál podle Daviese před
dilematem, jak se zachovat a nakonec nařídil
preventivní úder na Ukrajinu. Cílem měla
být likvidace co nejvíce sovětských sil před
příchodem posil a získání dostatku prostoru,
aby následný protiúder dopadl do širokých
ukrajinských plání a ne do srdce Polska.
Útok postupoval velmi dobře a během
pouhých dvou týdnů obsadily počátkem
května polské oddíly Kyjev. Toto vítězství
nebylo dokonalé, protože značná část jednotek Rudé armády stačila ustoupit a navíc
Polsko získalo v západních zemích nálepku
agresora. Moskvě se podařilo konsolidovat
své jednotky a přisunout mohutné posily,
které do této doby bojovaly proti „vnitřnímu
nepříteli“. Mezi nimi byla i obávaná 1. jízdní
armáda (Konarmija) S. M. Buďonného. Na
konci května se karta obrátila a Rudá armáda
zatlačila polské oddíly stovky kilometrů na
západ. Druhé uskupení sovětských vojsk
pod velením generála Tuchačevského útočilo na severu směrem na Minsk a Grodno
s podobným úspěchem. Rudá armáda se
ovšem nezastavila na předchozích hranicích, ale začátkem srpna 1920 se nacházela již nedaleko Varšavy. Mnozí západní
politici v této době lámali nad Polskem hůl
a sovětští představitelé se opájeli představami minimálně o sovětském Polsku, pokud
ne o proletářské revoluci v celé Evropě.
Polákům se ale podařilo soustředit své síly
a několika smělými údery porazit jednotky
Rudé armády, pronásledovat je zpět a v říjnu
se fronta ustálila přibližně na původních
pozicích z jara 1919. V polské vlastenecké
literatuře se o rozhodujícím obratu událostí
u Varšavy píše jako o „zázraku na Visle“.
Konec válečného konfliktu znamenal až
podpis rižské smlouvy 18. března 1921.
Tím bylo na přibližně dvacet let zastaveno
pronikání sovětské moci do Evropy. Poláci
tímto střetnutím získali na sebevědomí, ale
také falešnou iluzi o tom, že jsou schopni
se ubránit jak sovětskému Rusku, tak případně Německu. To se jim pak nevyplatilo
v kritickém roce 1939.
Bílý orel, rudá hvězda je kniha psaná
velmi čtivým stylem. Davies ve svém líče-
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ní zdařile propojuje vojenské a politickodiplomatické události s popisem aktérů
střetnutí a jejich pocity a postřehy. Určitým
handicapem je skutečnost, že kniha vznikla
v 70. letech, tedy již před poměrně delší
dobou a novější poznatky se tak v textu
nemohly projevit. Problém byl tehdy zejména se zkoumáním sovětských pramenů, jak
ostatně autor sám na úvod přiznává. Tuto
slabinu vyvažuje kvalitní překlad a také fakt,
že o konfliktu nepíše polský nebo ruský, ale
britský historik, který se na střetnutí může
dívat s určitým nadhledem. Martin Rája
Michal B a b í k : Iniciativa Aristide
Brianda 1929–1930 a Československo.
K československé reflexi evropských integračních snah v meziválečném období
Brno, Masarykova universita, Brněnské centrum evropských studií 2006, 217 s. ISBN
80–210–4068–8
Publikace mladého historika Michala
Babíka (* 1980) představuje rozšířenou verzi jeho rigorózní práce, již obhájil v Historickém ústavu FF MU v Brně v roce 2005.
Autor již v úvodu svého textu upozorňuje na skutečnost, že evropské integrační
snahy meziválečného období patří bohužel
k okrajovým tématům české i slovenské
historiografie. Rovněž ve středoškolských
učebnicích dějepisu naprosto chybí. Tento
fakt kritizuje především v kontextu spojitosti
zakladatele panevropského hnutí Richarda
Coudenhove-Kalergiho s českým prostředím.
Z tohoto důvodu oceňuje nepočetné výzkumy D. Moravcové, D. Jančíka, Z. Sládka, V.
Goňce, B. Ferenčuhové, M. Jeřábka a okruhu
autorů revue Střední Evropa – M. Posselta,
R. Kučery, P. Fialy a D. Bělouška. Poněkud
opomíjí přehlednou knihu V. Vebera Dějiny
sjednocené Evropy a konstatuje, že v Kárníkově syntéze dějin první republiky najdeme
k těmto tématům pouze chabé zmínky.
Ze zahraničních autorů nejlépe hodnotí disertační práci rakouského právního
historika Thomase Neumanna, již považuje
za základní východisko pro poznání celé
Briandovy akce. Uvádí i další historiky (W.
Lipgens, C. Navari, A. Essen, P. Wandycz a R.
Frommelt), kteří mu pomohli získat přehled
o přijetí tohoto plánu v širším evropském
prostředí. Jeho pozornosti prozatím unikly
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ve francouzštině publikované texty českého historika Lubora Jílka. Babík přitom od
počátku zdůrazňuje svou nestrannost vůči
panevropskému hnutí, které je v některých
evropských zemích aktivní ještě dnes.
Sluší se připomenout, o co v letech
1929–1930 vlastně šlo. Samotná iniciativa
ministra zahraničních věcí a krátce i předsedy
francouzské vlády Aristide Brianda začala jeho
vystoupením v Madridu v roce 1929 a vyvrcholila „Memorandem o organizaci evropské
federální unie“ v květnu 1930. Text memoranda obdrželo 26 vlád evropských států, jež
byly členy Společnosti národů (SN). Ty se
k němu měly vyjádřit do poloviny července.
Iniciativa ztroskotala pro zamítavý postoj
Velké Británie, Německa a Itálie. Postupně
pak zanikala chřadnoucí činností „Studijního
výboru pro evropskou federaci“ v prostředí
SN počátkem třicátých let.
Babíkova práce je proto složena ze
dvou hlavních částí. V první se autor zabývá
meziválečnými integračními snahami, charakteristikou Briandovy iniciativy a mezinárodní politikou přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Pokouší se zjistit, zda byla
iniciativa více aktem panevropského hnutí
anebo dílem francouzské zahraniční politiky.
V tomto kontextu je klíčové posouzení vztahu A. Brianda s R. Coudenhovem-Kalergim.
Babík tu oponuje dosavadním postojům D.
Moravcové, která dokládala jisté ovlivnění
Brianda Coudenhovem-Kalergim, a V. Goňce, jenž psal o snaze francouzského ministerstva zahraničí podřídit si panevropské hnutí
a „vytěžit jeho myšlenky“. Autor publikace se
snaží o vyvážený postoj, a ačkoli nepochybuje o tom, že Brianda vedly k jeho iniciativě
souvislosti mezinárodní politiky a hledání
bezpečnosti pro Francii, hodnotí vztah obou
osobností jako „přirozené a oboustranné
prorůstání“. Osobně se domnívám, že tak
ideální to ve skutečnosti nebylo a přes osobní sympatie obou mužů přišly Coudenhovovy koncepce Briandovi velmi vhod. Shoduji
se proto s názorem Lubora Jílka, jenž píše
o nerovnoměrném vztahu vedoucího politika dominující evropské velmoci a silného
evropsky založeného aktivisty (časopis Babylon, 24. 2. 2003, s. 1).
Michal Babík intenzivně pracoval
s dobovými publikacemi, především s revue
Paneuropa a knihami Coudenhove-Kaler-
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giho. Přeložil například důležité pasáže
z projevů Brianda a jeho německého kolegy
Stresemanna z významného shromáždění
SN ze září 1929. Tyto texty dosud nebyly v češtině zveřejněny. Invenčně využíval
archivní materiály československého ministerstva zahraničních věcí, zejména zpráv
našich velvyslanců z Paříže a Berlína. Ke
kladům práce patří i všeobecný rozbor
Briandova memoranda, přičemž Babík
uvádí, že jeho komplexní analýzu provedl
T. Neumann.
Ve druhé, hlavní, části publikace se
autor věnuje ohlasu Briandovy iniciativy
v Československu – především stanovisku československé vlády, recepci v parlamentu a senátu, postojům významnějších
osobností a reakcím českého, německého
a slovenského tisku. Charakterizuje i zdejší
panevropské hnutí, pro něž bylo zveřejnění
memoranda velkou vzpruhou.
Autor podrobně prošel stenografické
záznamy poslanecké sněmovny Národního shromáždění a Senátu Československé
republiky. Obsáhle cituje z vystoupení
jednotlivých politiků, kteří se vyjadřovali
podle své stranické příslušnosti, ale i vlastní hodnotové orientace. Tyto výpovědi
dosvědčují široké názorové spektrum parlamentních politických stran. Současně svědčí
o tom, že Briandova iniciativa byla – vyjma
extrémní komunistické, českých, německých a slovenských nacionalistických stran
– v demokratickém prostředí přijata kladně.
Ke stejným závěrům dospěl autor při analýze dobového tisku. Ve své práci tak podává i svědectví o různorodosti tisku první
republiky, cituje z prohradních, liberálních,
zemsky-patriotistických i nacionalistických
českých, německých a slovenských listů.
Babík si rovněž vybral šest osobností veřejného života a dobového myšlení
a posoudil jejich postoje ke zkoumanému
tématu. Poukazuje tak na poněkud vlažné
postoje T. G. M. a E. Beneše, což vysvětluje
jejich vysokými politickými funkcemi a zřejmou snahou nepřipoutat přespříliš svá jména
jak s Briandovou akcí, tak i s panevropským
hnutím. Další zkoumané osobnosti s vyšším
vlivem pouze v akademickém prostředí či na
půdě liberálních spolků přicházely se zajímavými právními a ekonomickými analýzami.
Autor jistě cítí, že V. Schuster, F. Weyr, M.
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Zimmermann a R. Hotowetz byli personami,
které si zasluhují hlubší výzkum.
Vydaná publikace významně rozšiřuje
naše dosavadní poznání (zatím především
výzkumy B. Ferenčuhové, D. Moravcové a Z.
Sládka) o tomto zajímavém období meziválečné evropské politiky a stavu tehdejšího
českého, slovenského i německého (u státních příslušníků ČSR) politického myšlení.
Její součástí je český překlad memoranda
i oficiální odpověď československé vlády.
Práce je opatřena seznamem pramenů, literatury a rejstříkem. Přes drobné nepřesnosti
– téma mé disertační práce znělo Středoevropské hnutí mezi Vídní a Brnem v letech 1929–
1939, nikoli Středoevropské hnutí mezi Brnem
a Vídní… (s. 9, 123, 194), panevropský aktivista F. Nelböck byl občanským povoláním
právník a prokurista firmy, ne průmyslník (s.
84), užívání v hovorové češtině sémanticky
nesprávné předložky „na“ místo „v“ (práce
byla obhájena na Historickém ústavu místo
v Historickém ústavu, s. 8, 193) – a překlepy
se tu setkáváme s kvalitním textem. Domnívám se, že tato práce si zcela jistě zasluhuje
reprezentativnější vydání s obrazovými přílohami, jež by ráda přijala také širší veřejnost.
Miroslav Jeřábek
Jaroslav Š e b e k : Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu
Brno, Centrum pro demokracii a kulturu 2005,
334 s. ISBN 80–7325–085–3
Historických analýz, které se zabývají
problémy českoněmecké, respektive sudetoněmecké politiky v první československé
republice, není mnoho. K dispozici jsou
nejspíš ještě práce k reprezentantům negativistických stran, především pak k vývoji ve
třicátých nebo čtyřicátých letech 20. století
a k historii Sudetoněmecké strany. Kniha
Jaroslava Šebka, věnující se politickému
prostředí sudetoněmeckého katolicismu, je
tedy vítaným a – nutno podotknout – netrpělivě očekávaným příspěvkem do historické debaty o dějinách první československé
republiky. Kniha je výrazně doplněnou
a přepracovanou disertační prací, kterou
Šebek obhájil před několika lety a která
se již v původní podobě dočkala ocenění
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v odborných kruzích (např. Zdeněk Kárník
z ní několik delších pasáží citoval ve svých
dějinách první republiky).
Prvotním předmětem Šebkova bádání byla Německá křesťanskosociální strana
lidová (DCV: Deutsche Christlichsoziale
Volkspartei) jako nejvýznamnější německá
konfesijní strana v první republice, která ve
volbách 1925 a 1929 získala kolem 4,5 %
hlasů (byla tehdy třetí největší německou
stranou), v letech 1925–1929 se účastnila
vlády a patřila mnoho let – přes názorové
rozdílnosti uvnitř strany – k aktivistickému směru německého politického spektra.
Přestože byl německý katolicismus již od
konce 19. století pod tlakem protikatolické
agitace „Los vom Rom“, zastavil se po roce
1918 na čas z politických důvodů odklon
německy hovořící části obyvatelstva Československa od katolické víry a katolické
církve a tak v ní probíhal trend opačný od
jeho česky hovořící části. V důsledku toho
měla také německá katolická strana v rámci
českoněmeckého politického stranictví větší vliv než Šrámkovi lidovci mezi českými
politickými stranami. Dlužno říci, že až do
vzniku Sudetoněmecké strany (SdP) to byla
křesťansko-sociální strana, která aspirovala
na sjednocení nemarxistického politického
spektra. Je proto jen přirozené, že ji autor
zvolil jako ústřední předmět své analýzy.
Kdyby se však zaměřil jen na ni, nemohl
by dostát jinak vhodně zvolenému podtitulu své knihy. Zůstaly by totiž opomenuty
další důležité zdroje politického katolického prostředí: katolické odbory a tradiční
i méně tradiční, mužské i ženské katolické
nepolitické spolky (např. Volksbund der
deutschen Katholiken), mezi nimi pak především populární mládežnické spolky (Staffelstein, Quickborn, Reichsbund der deutschen katholischen Jugend). Zásadní vliv
mládežnického hnutí na novou generaci ve
dvacátých a třicátých letech Šebek nemohl
a ani nehodlal přehlédnout. Takto definované „politické prostředí“ sleduje autor po
celou dobu existence první československé republiky v proměnách „mezi křížem
a národem“, tedy pod vlivem papežských
encyklik a úsilí o obrodu katolictví na straně
jedné a na druhé straně pod tlakem sekularizačních tendencí moderní společnosti
a nárůstu nacionalistických a národovec-
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kých nálad mezi národnostně nespokojeným obyvatelstvem mnohonárodnostního
Československa. Přitom Šebek neopomíjí
ani proměny obecně komplikovaného vztahu československé společnosti a představitelů státní moci ke katolické církvi (modus
vivendi s katolickou církví, celostátní katolický sjezd v roce 1935), ani nezapomíná
reflektovat v konečném důsledku marné
pokusy německých politických stran vyrovnat se s nástupem Henleinovy SdP.
Pro dané téma zvolil autor tradiční
formu pragmatického dějepisectví s cílem
shromáždit co nejvíce informací. Šebek se
opírá o výbornou znalost dosažitelných
pramenů. Přímých archivních pramenů se
zachovalo sice poměrně málo (neexistuje ani archiv DCV a většinou ani archivy
spolků), ale autor zkombinoval celou řadu
úředních a církevních pramenů (např. fond
prezidia ministerstva vnitra, diecézní archiv
ve Vídni), s dobovým tiskem a literaturou,
takže výsledný obraz nevykazuje mezery.
Velmi zajímavým a bohatým pramenem se
Šebkovi například ukázaly zprávy rakouského velvyslance Marka, který zachytil
v mnoha přesných politických analýzách
v podstatě celé období první republiky.
Kniha je rozdělena do šesti chronologicky řazených kapitol, členěných dále na
podkapitoly částečně chronologické a částečně zaměřené tematicky nebo podle institucí. Těžiště výkladu je přitom položeno do
30. let, nicméně je zřejmé, že autor usiloval
o vyváženost, kterou bylo ovšem díky kumulaci změn, událostí a konfliktů v druhém
desetiletí existence republiky obtížné zcela
udržet. V první kapitole popisuje autor formování politického katolicismu v Československu ve dvacátých letech 20. století, tedy
především vznik, strukturu a program DCV
a dalších „katolických a satelitních organizací
strany“, kde je zřejmě z koncepčních a nikoliv věcných důvodů přehledně vylíčena také
historie vzniku organizací německého katolického mládežnického hnutí. Kromě Říšského svazu německé katolické mládeže u nich
asi jen stěží – a maximálně pro počáteční
fázi – lze říct, že šlo o satelitní organizace
strany. Ostatně autor ukazuje (4. kapitola),
že důležitosti mládežnických organizací pro
rozšiřování vlivu a názorů strany si bylo dobře vědomo i vedení německých křesťanských
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sociálů, a proto usilovalo od konce 20. let
o vznik vlastní organizace mládeže. V zápase
o mládež s konkurencí nekonfesijních stran
moderních socialistických a nacionalistických ideologií ovšem nakonec neuspělo.
Také katolické mládežnické hnutí (zvláště
Staffelstein) se svým příklonem k vytváření
sudetoněmecké politické jednoty pod egidou SdP stále více vzdalovalo křesťanským
sociálům (5. kapitola).
Ve druhé a třetí kapitole líčí autor směřování křesťansko sociální strany k aktivismu
a do Švehlovy vládní koalice v letech 1925–
1929, když ve straně převážil názor aktivistického křídla kolem profesora R. Mayr-Hartinga nad nacionálním křídlem. Šebek však
ukazuje, že účast na vládě nepřinesla aktivistům takové výsledky, které by nacionální
opozici umlčely. Naopak, ve volbách v roce
1929 němečtí křesťanští sociálové oslabili
a ve straně získalo navrch nacionální křídlo,
které reprezentoval K. Hilgenreiner, od roku
1927 předseda strany. Nacionální křídlo pak
dominovalo v době, kdy se Československo
dostalo do hluboké hospodářské a sociální
krize a kdy se sudetoněmecká společnost
nacionalizovala. Katolické strany na krizi
reagovaly promýšlením společenského řádu
moderní společnosti a jeho reformy v duchu
ideje stavovského státu, tak jak byla vyložena
v encyklice Pia XI. Quadragesimo anno. Šebek
analyzoval ve 4. kapitole v jedné z nejzajímavějších pasáží své knihy vliv encykliky na
myšlení německého politického katolicismu
v Československu; srovnal mimo jiné korporativní systém se stavovskou idejí Pia XI.
a konstatoval, že reflexe myšlenek encykliky
byla mezi sudetoněmeckými katolíky velice
silná a že program německých křesťanských
sociálů (jako i českých lidovců) byl z velké
části budován na jejích idejích. Autor zmínil i jméno vídeňského profesora Othmara
Spanna a naznačil rostoucí vliv jeho učení
v sudetoněmeckém prostředí od počátku 30.
let (mezi katolíky i v tzv. Kameradschaftsbundu). Je škoda, že se analýze Spannova
myšlení nedostalo více prostoru, neboť
důkladná analýza Spannova učení dosud
v českém dějepisectví chybí.
Zásadní zlom pro vývoj sudetoněmeckého katolicismu spatřuje Šebek v nástupu Hitlera k moci a proměně politického
prostředí po úředním rozpuštění dvou
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dosud nejradikálnějších negativistických
stran a vzniku Sudetoněmecké vlastenecké fronty (5. kapitola). DCV se musela
s Henleinovým hnutím vyrovnávat nejen
z toho důvodu, že odmítala jeho nárok na
vůdčí roli v integraci politického spektra
nemarxistických stran, ale také proto, že
se v prvních letech pozdější SdP několikrát označila za stranu postavenou na
křesťanských hodnotách. Šebek označuje
postoj křesťanských sociálů za ambivalentní, na jedné straně kritizující Henleinovo
hnutí a na druhé straně doufající v dohodu a zachování mocensko-politického
vlivu. Z těchto iluzí měl stranu vyléčit až
propad ve volbách v roce 1935. DCV se
po šestnácti letech ocitla před existenční
otázkou, zda pokračovat nebo se rozpustit
v rámci SdP. Avšak naposledy ještě zvítězil aktivistický proud, jehož nejvýznamnějším mluvčím se stal dlouholetý vůdce
křesťanských odborů Hans Schütz. Autor
pak v poslední kapitole knihy pozorně
sleduje historii německého novoaktivismu
v letech 1936–1937 a podíl představitelů
CDV až k pomyslnému vrcholu v memorandu o řešení některých problémů sudetoněmeckého obyvatelstva z počátku roku
1937. Podrobně popisuje proměnu postojů
vládních představitelů ve prospěch hledání
umírněného východiska z krize a vyjednávání až k dohodě z 18. února 1937. Přitom
ukazuje, že z hlediska novoaktivistických
politiků se nejednalo o pouhý taktický tah
proti Henleinovi, nýbrž o vážně míněný
pokus, jak trvale vyřešit problém českoněmeckého soužití na půdě společného
státu. Ale ukázalo se, že uvést dohody ve
skutečnost nebude bez problémů. Nakonec po anšlusu Rakouska v „totální skepsi“
aktivistů převážilo znovu nacionalistické křídlo DCV a strana 23. března 1938
zastavila svou činnost. Její členové masově
vstoupili do SdP a všechny pozdější pokusy o obnovu samostatné činnosti DCV byly
odkázány k neúspěchu. Do SdP ovšem po
rakouském anšlusu směřovala i ta část
reprezentantů mládežnického hnutí sudetoněmeckého katolicismu (např. historik
Eduard Winter), která dosud odmítala tradiční politický katolicismus, avšak
vytváření „nacionální pospolitosti“ pod
Henleinovou, v té době již téměř úplně
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pohitlerovštěnou stranou se nevzpírala.
Do konce léta 1938 byl rozvrat katolického politického prostředí zpečetěn.
Jakkoliv by bylo možno namítnout, že
některé jevy a události by si zasloužily další
analýzy (vedle Spannova učení např. také
vztahy a poměry mezi českými a německými katolíky v rámci církevní organizace
a vysoké církevní hierarchie, která se třeba
podle Markových zpráv v polovině 30. let
snaží upřednostňovat česká nacionální stanoviska s odvoláním na zachování integrity
státu, více by snad bylo třeba analyzovat také
důraz na katolické hodnoty v SdP, matoucí
nejen velkou část německého obyvatelstva,
ale v Hilgenreinerovi např. i vrcholného
představitele DCV), je zřejmé, že Šebek
odvedl úctyhodný kus práce a vytvořil na
dlouho základní příručku o sudetoněmeckém politickém katolicismu. Je nepochybné,
že ji nebude moci obejít především ten, kdo
bude chtít porozumět proměně českoněmecké společnosti na její cestě mezi odmítnutím
československé demokracie, umírněnou loajalitou československému státu, podlehnutím
nacionálně socialistickým snům po velkém
Německu a vyhnáním. Kniha Jaroslava Šebka ukazuje, že historie sudetoněmeckého
katolicismu právě v tomto ohledu nabízí
výborný materiál k přemítání. Jiří Němec
Radan L á š e k : Jednotka určení SOS
I. díl. Praha, Codyprint 2006, 302 s. ISBN
80–902964–7–5
II. díl. Praha, Codyprint 2007, 278 s. ISBN
80–902964–8–3
Trilogie Jednotka určení SOS, z níž
zatím vyšly dva díly, je dalším příspěvkem
k mapování problematiky jednotek Stráže
obrany státu (dále SOS), jejího působení při
ostraze hranic a v událostech v pohraničí ve
druhé polovině 30. let. Budování SOS bylo
zahájeno vládním nařízením č. 270/1936
Sb. z. a n., které vešlo v platnost dne 31.
října 1936. V celkem 38 praporech byli
soustředěni příslušníci četnictva, finanční
stráže, státní policie a armády, za mobilizací
byly jednotky významněji posíleny vojenskými zálohami. Svým postavením před
pozicemi armády měly jako první zachytit
nápor nepřítele, v dobách míru podávaly
zpravodajská hlášení o pohybu na hranici.
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Publikace je postavena na výpovědích
příslušníků SOS o jejich působení a situaci
v pohraničí, uspořádaných do kapitol podle
jednotlivých praporů. Zaznamenávání vzpomínek a zachycování událostí především
jejich pomocí je doposud nejčastější formou
zpracování této problematiky. Důvodem je
i to, že nejlépe vyhovují potřebě zachytit
dobu, pro kterou je příznačná tragičnost
a emocionální vypětí, což koneckonců charakterizuje i osud jednotek SOS. Snaha líčit
události na úrovni prožitků a osudů jednotlivých účastníků je zároveň i odrazem
živosti a citlivosti vnímání odkazu tohoto
období. Jednotlivé publikace se doposud
většinou zabývaly jen určitým regionem
a zachycovaly činnost SOS v rámci tamního celkového dění, respektive bylo toto
dění mapováno s důrazem na tyto jednotky, neboť v něm hrály stěžejní roli. Dalším
rysem současného zpracovávání publikací
o SOS – a zároveň o všech bezpečnostních
sborech – je popsání organizace, úkolů,
předpisů a zejména výstroje a výzbroje, což
tvoří nezbytný základ pro další „nadstavbové“ otázky o roli této složky v událostech,
vnímání obyvatelstvem, specifikách vnitřního prostředí sboru, posuzování vlastního
postavení příslušníky samotnými a podobně. Nejen tato témata by měla zobecnit
budoucí monografie o SOS jako další stupeň výzkumu tohoto tématu.
Součástí prvního dílu je úvod popisující okolnosti vzniku jednotek SOS, jejich
postupné budování, materiální a personální zabezpečení nebo technické záležitosti
ostrahy hranic a další souvislosti. Autor
výstižně popsal stěžejní momenty, ale současně pomocí konkrétních ukázek podmínek a praktického života naznačil i více či
méně hmatatelné a navenek zřejmé aspekty,
které měly na působnost jednotek vliv, jako
například komplikovaný proces zásobování
a materiálního vybavování, zajišťování organizace vůbec a neshody mezi jednotlivými
sbory sdruženými v SOS či mezi mužstvem
a velením. Z textu vyplývají i specifika bezpečnostních sborů, z nichž lze vyzdvihnout
důraz na nutnou dokonalost ve výkonu
služby a nepochybení navzdory zmíněným
nedostatkům. První díl obsahuje vzpomínky
příslušníků praporů SOS v Čechách, druhý
díl je pak zaměřen na Moravu a Slovensko.
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Úvodní část k druhému dílu tvoří ukázky
různých hlášení a zpráv, které místo vzpomínek dokumentují záležitosti praporu
SOS Moravské Budějovice. Tím je alespoň
v náznaku umožněna konfrontace s pohledem materiálu úřední povahy. V současné
době připravovaný třetí díl bude očima
obránců mapovat boje o Podkarpatskou
Rus ve stejném časovém období.
Náplní publikace jsou, jak již bylo
řečeno výše, shromážděné vzpomínky
příslušníků SOS. Rozsáhlý soubor těchto
vzpomínek vznikal mnohaletým vyhledáváním v archivních fondech bezpečnostních
složek a armády i kontaktováním posledních
žijících příslušníků SOS a jejich rodinných
příslušníků. Pramennou základnu doplňují kroniky, případně fondy místní politické
správy. Při aplikaci zásad práce se vzpomínkami jako druhem pramene a se zohledněním přirozeně vznikajících nepřesností lze
využít jejich předností v zachycení služby
v SOS z různých úhlů pohledu s vyzdvihnutím různých detailů a často v širších souvislostech i dění a atmosféry v dané oblasti. Svou mnohovrstevnatostí a barvitostí
zároveň samozřejmě odrážejí i osobnosti
jednotlivých příslušníků. Právě výpovědi
přímých účastníků o každodenním životě
a jejich pocitech a chování v daných situacích zároveň přispívají k odbourávání fenoménu heroizace, který je pro témata tohoto
druhu typický. Zajímavým jevem, který je
třeba studovat, je i míra posunu vnímání
skutečnosti těmito přímými účastníky událostí a bojů, který byl nutným následkem
neustálého tlaku, kterému byli příslušníci
SOS ve vyhrocených podmínkách díky svému poslání vystaveni.
Součástí publikace je i velké množství
fotografií, pocházejících ze sbírek institucí
i mnoha dalších badatelů, se zajímavými
a podrobnými popisky, upozorňujícími
na případné zvláštnosti. Podařilo se tak
shromáždit reprezentativní kolekci dokumentující životní podmínky, každodennost
i bojové nasazení jednotek SOS včetně
dokumentace objektů k obraně a ostraze
hranic či obecně k událostem v dané oblasti.
Hodnota představených publikací spočívá již
v samotném pracně shromážděném souboru
vzpomínek, který je uceleným a vyhraněným
podkladem představujícím jednostranný
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pohled příslušníků SOS na jejich vlastní
působení. V analýze a zobecněných závěrech bude využitelný pro bádání v dalších
směrech. Vedle výzkumu o SOS a dalších
bezpečnostních sborech nesmí být opomenut ani při mapování problematiky pohraničí
v druhé polovině 30. let obecně. Zároveň je
podnětným příspěvkem i k dnes zdůrazňované nutnosti poznání jednotlivého člověka
a jeho pozice a role v procesu dějinných
událostí vůbec.
Jaroslava Plosová
Petr P ř e b i n d a : Cesta k soudobému Iráku. Nurí as-Saccíd a dějiny irácké
monarchie (1920–1958)
Ostrava, Montanex 2005, 156 s. ISBN 80–
7277–121–3
Publikace arabisty, historika a bývalého diplomata Petra Přebindy přibližuje
čtenáři dějiny Iráku do státního převratu
v roce 1958. Autor své téma pojal jako politickou biografii Nurí as-Sacída, dlouholetého iráckého premiéra a jedné z nejzásadnějších postav moderních iráckých dějin.
Životní dráha Nurího as-Sacída byla
neoddělitelně spojena s věrností hášimovské
dynastii a Velkou Británií. Počínaje arabským
povstáním za 1. světové války, přes jednání
o osudu rozpadající se Osmanské říše ve
Versailles, až po „dosazení“ emíra Fajsala
za krále uměle vytvořené irácké monarchie
využívá Nurí britské podpory k upevňování svého postavení. Přebinda představuje
Nurího v tomto období jako politika realistického, jehož přínos ke stabilizaci poměrů
v Iráku byl nesporný. Díky Nurímu také Irák
v roce 1932 získává formální nezávislost na
Británii. Dále ale autor ukazuje, jak se Nurí,
který postupně získal téměř neotřesitelné
postavení, změnil. Poprvé během státní krize
po smrti krále Fajsala (1933) a podruhé po
Británií potlačeném proněmeckém převratu
Zlatého čtverce (1941) se Nurí začíná chovat
jako pragmatický manipulátor, jehož prakticky jediným zájmem je udržet se u moci,
často bez ohledu na zvolené prostředky.
Postupně ztrácí podporu a stává se symbolem jak upadající britské imperiální politiky,
tak konzervativnosti a nereformovatelnosti
irácké monarchie samotné. Během převratu
v červenci 1958 je Nurí as-Sacíd zabit při
nezdařeném pokusu o útěk ze země.
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Jak je zřejmé z výše uvedeného, Přebinda se zaměřuje především na politický
vývoj Iráku ve vztahu k osobě Nurí as- Sacída, zasazený do širšího kontextu událostí
na Blízkém východě. Jiná problematika je
pak vzhledem k biograficky vymezenému
tématu monografie redukována na objem
nutný pro pochopení souvislostí a autor
také předpokládá předběžnou čtenářovu
znalost blízkovýchodních dějin. Celkové
hodnocení Nurího osoby, jeho úspěchů
i chyb je dodnes předmětem sporů, a proto
se Přebinda ve své práci snaží na Nurího
činnost podat vyvážený pohled. Využívá při
tom pramenů iráckých, britských i českých
(z fondů MZV) a množství sekundární literatury. Na konci knihy pak autor nabízí několik
zajímavých paralel mezi iráckou minulostí
a vývojem po válce 2003–2004, kterou jako
český diplomat prožil přímo na místě.
Snahu přiblížit komplikovanou postavu
Nurího as- Sacída a s ním i dějiny irácké
monarchie českému čtenáři je nutno ocenit. Vzhledem k tomu, jak málo je podobná
tematika v českém jazyce zpracována, stává
se Přebindova kniha povinnou četbou pro
všechny, kteří se chtějí zabývat moderními
dějinami Blízkého východu.
Libor Daněk
Jan W a n n e r : Bitva o Suez. Studená
válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a brit
sko-francouzská intervence v Egyptě
Praha, Libri 2006, 560 s. ISBN 80–7277–
298–8
Prakticky k příležitosti 50. výročí suez
ské krize publikovalo nakladatelství Libri
rozsáhlou monografii historika Jana Wannera. Autor se pokouší přinést aktuální pohled
na události, které vedly k britsko-francouzsko-izraelské spolupráci při pokusu zvrátit
pro evropské mocnosti nepříznivý vývoj
na Blízkém východě. Široce pojatý přehled
politického vývoje blízkovýchodních států
i mezinárodních vztahů v předvečer krize
– je pak doplněn popisy vlastních bojových
operací na Sinaji a v okolí Suezského průplavu. Práce tak tematicky pokrývá mnohem
širší dění než napovídá titul.
Wanner ve své knize sleduje nárůst
amerického zájmu o oblast Blízkého východu po 2. světové válce, daný jak obavami
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z pronikání komunismu, tak ekonomickými
cíli. Aktivity amerických tajných služeb ovlivňovaly probíhající politická jednání a v některých případech podstatně zásahy do vývoje
v jednotlivých zemích (převrat v Íránu 1953).
To ale prohlubovalo existující rozpory mezi
evropskými a americkými přístupy k této
část světa, zvláště když Američané zabírali
dřívější britské pozice. Zájmy a vliv Velké
Británie s Francií, které před válkou ovládaly prakticky celý blízkovýchodní prostor,
ale narušovala také propaganda egyptského
prezidenta Násira, doprovázená dodávkami
sovětských zbraní. Po znárodnění Suezského průplavu se jako poslední snaha Británie
a Francie získat ztracené postavení i americký respekt ukázala válka na přelomu října
a listopadu 1956. Vzhledem k odmítavému
postoji USA i komplikující se mezinárodní
situaci ale neměla šanci na úspěch a oběma
státům nezbylo než se svých velmocenských
ambicí vzdát.
Autor pro svoji práci využívá nejen
soudobou zahraniční literaturu v několika
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jazycích, ale také znalost archivních dokumentů, jak dokazuje i rozsáhlá bibliografie.
Škoda, že podobně jako předchozí Wannerově knize o Jom Kippurské válce,1 lze
i práci o Suezské krizi vytknout „useknutý“
konec, kdy se autor již nezabývá zhodnocení suezské krize v širším kontextu a jejímu dopadu na mezinárodní vztahy nebo
další vývoj zúčastněných států. Mnohem
zásadnější nevýhodou pro knihu tohoto
zaměření a rozsahu je ale chybějící rejstřík, znemožňující dohledávání konkrétních
informací. Zamrzí také některé drobné faktické chyby.2 I přes zmíněné výtky je ale
Wannerova práce jako jediná dostupná
česká odborná publikace věnovaná těmto
událostem přínosem pro poznání jednoho
z formujících období světových dějin druhé
poloviny 20. století.
Libor Daněk
1
W a n n e r , Jan: Krvavý Jom Kippur. 4. a 5.
arabsko-izraelská válka. Praha 2002.
2
Např. Saad Zaghlúl, zakladatel strany Wafd, nemohl být v roce 1952 jmenován členem regentské rady, protože zemřel v již v roce 1927 (s. 30).
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Regionalia
Libor J a n – František Š a l é – Václav Š t ě p á n e k (edd.):
Čejč. Dějiny slovácké obce
Čejč – Boskovice 2006, 523 s. ISBN 80–7326–089–1
Obsáhlá pětisetstránková publikace Čejč. Dějiny slovácké obce ve svém
názvu slibuje historické zhodnocení vývoje Čejče, což také do důsledku
splňuje pro celé historické období od pravěkých počátků až do období
dějin tzv. soudobých. Ty jsou dovedeny až k bilanci úrovně služeb, bytové
výstavby či společenského života počátku 21. století (s. 322–334). Jelikož
jde o obec vyvíjející se ve slovácké oblasti, věnovali autoři nemalý prostor
také popisu tradičního zemědělského hospodaření a s ním úzce svázané
lidové kultury, což obecným historickým datům dodává lidský rozměr
všednodenního života v Čejči. Kniha je předznamenána kapitolou „Krajina“ autorského kolektivu pod vedením Antonína Bučka (s. 7–44), která
se zaměřuje na přírodní podmínky, na jejichž pozadí se historický příběh
odehrává. Kapitolu nejstarších dějin až po vrcholný středověk zpracoval
archeolog Petr Vachůt. Vyjmenované tři atributy (přírodní podmínky
– historie – etnologie) určují charakter publikace coby vlastivědné práce
vycházející ze studia místních pramenů. František Roubík, autor Příručky
vlastivědné práce z roku 1941, by byl nejspíš potěšen, že autorství takového
díla v dnešní době nezůstává odkázáno na nadšení vzdělaných venkovských
laiků, ale že se do jeho zpracování rádi pouští odborníci věnující se tzv. velké
historii. Tak lze alespoň usuzovat ze skutečnosti, že předkládaná publikace
je již několikátou v řadě historických, resp. vlastivědných zpracování autorů
z okruhu Historického ústavu FF MU (historici Libor Jan, Václav Štěpánek,
Tomáš Dvořák) a dalších spřízněných odborných brněnských pracovišť
(historik Jiří Čejka, etnoložka Jitka Matuszková). Mnohá jejich jména
zná čtenář regionálních historií z dosud vyšlých monografií věnovaných
Brnu blízkým městečkům a dědinám (Čejkovice 1248–1998, edd. Libor
Jan – Václav Štěpánek 1998; Mutěnice. Dějiny vinařské obce téže editorské
dvojice 2002; Komín v historii 1240–2006, edd. Libor Jan 2006).
Jistá inflace malých regionálních historií souvisí mj. s moderním
„vyvázáním sociálních vztahů z místních kontextů interakce a jejich restrukturací v neomezených časoprostorových rozpětích“, jak o tom uvažuje britský
sociolog Antony Giddens. Zjednodušeně je možné ji chápat jako projev
obrany lokálního před globalizovaným světem. Tato oblíbená díla také
nepochybně přispívají k prestiži místních samospráv, které jejich vydání
finančně i ideově iniciují. V případě dějin Čejče je příprava oficiální publika-
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ce jedním z výsledků aktivně udržovaného kontaktu s francouzskou vesnicí
Déservillers. Obě obce pozoruhodně spojuje nové osazení upadlé moravské
osady francouzskými kolonisty z oblasti Franche Comté v 70. letech 18.
století. Pátrání po jejich osudech se zřejmě stalo jádrem badatelské práce.
Publikace ovšem ke své škodě postrádá obvyklou úvodní a závěrečnou
kapitolu, a tak zajímavé okolnosti jejího vzniku zůstávají čtenáři utajeny
až do s. 324, kde lze nalézt výmluvnou dokumentační fotografii družby
autorů knihy s čejčskými a déservillerskými samosprávci.
Detailností sdělení, které přináší, publikace zcela naplňuje očekávání,
jaká jsou na monografii tohoto druhu obvykle kladena. Netrpí věcnými
chybami, nepřehlédnutelně se tu projevuje odborná erudice autorů, prohlubovaná prací na přípravě předchozích vydání obecních historií. Údaje
převzaté z dějin okolních obcí mají doplnit bílá místa čejčských dějin (či
umožnit srovnání), o nichž lokální prameny mlčí. Vzhledem k objemu
celého díla by ale nejspíš stálo za zvážení, zda jim na některých místech
není věnováno nadbytečně mnoho prostoru (na několika místech líčení
mutěnického průběhu událostí – např. s. 160–161).
Některé části budí dojem neujasněnosti vztahu základní dějové linky
a doprovodných informací pod čarou. S chutí jsem si například přečetla
poznámku 19 na s. 177–180, která velice přesvědčivě líčí život v Čejči
v konkrétním čase a konkrétních reáliích čejčské školy konce 19. století.
V monografii o městečku má pro mě toto detailní líčení větší váhu než
rozhodující události „velké“ politiky, o nichž se autor zeširoka rozepisuje
v úvodu V. kapitoly věnované období vlády císaře Františka Josefa I.
(s. 171–172). Podle mého úsudku uspokojivě tento problém zvládli autoři
IV. kapitoly „Nové vysazení obce“. Užití srovnávací metody pro pohyb rodiny
francouzských kolonizátorů na jednotlivých čejčských gruntech a interpretace
informací získaných z pramenů ukazuje na jemnou práci historikovu, která
je čtenáři spolehlivou nápovědou k utvoření představy minulého.
Čtenář je nucen vyrovnávat se s těžkostmi vyplývajícími z faktu, že
publikace je kolektivním dílem více autorů různého profesního zaměření.
Vyváženost celkového sdělení je při spoluautorství nadmíru náročným
úkolem, který si vyžaduje zvláštní editorskou pozornost a čas tomu věnovaný. Snad by napomohla pouhá grafická opatření a závěrečná jednotící
korektura, jež by příspěvkům dodala jednotný háv. Kupříkladu užití
stejného typu písma pro citace ve všech kapitolách (srov. s. 92 a s. 221
i jinde). Dobrým řešením se mi jeví také grafické odlišení medailonů pro
obec významných osobností, které mají v knize své opodstatnění už proto,
že jsou důstojným oceněním jejich působení v Čejči. Na šedém podkladu
vystupují zřetelně z textu, a tak nenarušují hlavní dějovou linii. Je jen škoda,
že jej bylo využito pouze v části zabývající se soudobými dějinami (s. 276,
278, 279). Po této stránce považuji za nejlépe zvládnutou VII. kapitolu
„Dvěma totalitami k obnově demokracie 1939–2005“ (s. 275–334). Text
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je zde členěn do podkapitol, což výrazně zpřehledňuje čtení. Pro srovnání,
kapitola III. „Středověké městečko, panský dvůr a lázně v letech (1222)
1234–1770“ (s. 67–106) má podkapitoly pouze dvě. Jednotlivé, mnohdy
nesourodé události řadí volně za sebou (navíc bez grafického odlišení
citací) a to nejednou působí poněkud nelogicky.
Navíc se popis událostí na různých místech publikace zbytečně dubluje – namátkou např. výroční trhy (s. 193, 379) či naprosto identické údaje
o početním stavu zvířectva (s. 236 a 401). Dva autoři dokonce citují jeden
a tentýž pramenný zdroj (nález lignitu na s. 13 a 167; profesní zastoupení
obyvatel k roku 1840 na s. 165 a znovu na s. 336), anebo dokumentují
víceméně totožnou fotografií (viz fotografie cimbálové muziky na s. 320
a 447 – rozdílný komentář je však čtenáři nejasný). Na opravdovosti
jednotlivých sdělení sice tyto nedostatky, či spíše nadbytečnosti, závažně
neubírají. Avšak na druhé straně to ani nepřispívá k dobrému celkovému
dojmu, který by měl být konzistentní a úpravnější, než jak bychom očekávali
třeba u sborníku. Čtení i další odborné využití zpracovaných informací
by též usnadnil rejstřík místní, jmenný či věcný, který však v případě této
monografie zpracován nebyl. Naopak je třeba vyzvednout kvalitní fotografickou dokumentaci s velkou vypovídací hodnotou.
Za nejpůsobivější osobně považuji části, jež popisují „to, co již dávno
z užívání i z paměti zmizelo“, jak to pojmenovala sama autorka kapitoly IX.
o lidové kultuře. Také z VIII. kapitoly „Zemědělské hospodaření v Čejči“
velmi živě vystupuje obraz venkova, jaký už dnes nemáme možnost ve své
úplnosti zažít. V tomto směru se autorům dějin Čejče podařilo předložit
čtenářům kvalitní podklady pro vytvoření obecnější představy o „venkovské
idyle“, kterou si dnes už jen domýšlíme, přikrášlujeme, ba i mytizujeme vzpomínkami našich rodičů a prarodičů, případně doplňujeme obrázky z vlastního
či zprostředkovaného putování po dosud agrárních koutech Evropy.
S tím souvisí obecná poznámka mířící už mimo cíle předkládané práce.
Zmíněný František Roubík viděl, ve spojitosti s dobovým konceptem tzv.
ochrany domoviny, popisnou vlastivědnou práci v úzké souvislosti s praktickou „péčí o domácí přírodu ve všech jejích projevech … pokud je jejich zachování veřejným zájmem“. Osobně bych se spolu s Roubíkem přimlouvala za
environmentálně laděné komentáře vlastivědných syntéz, které by běžnému
čtenáři mohly vysvětlit mnohé souvislosti, jež obvykle přehlížíme. Zároveň
by mohly posloužit jako vodítko v úvahách o budoucnosti obce.
Důležitým informačním podkladem, který může vlastivědně zaměřený
čtenář předkládané monografie postrádat, je katastrální či alespoň turistická mapa, která by zaznamenávala aktuální podobu čejčského katastru.
Mapa by byla užitečná nejen kvůli častým odkazům na zajímavé přírodní
lokality, konkrétní polní tratě, ulice či historické památky, ale rovněž pro
potenciální návštěvníky. Předkládaná publikace totiž dokáže k výletu do
Čejče zlákat!
Dana Zajoncová
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Chudobín. Historie zaniklé obce
Editor Milan Peňáz. Obec Vír 2006, 204 s.
+ četné černobílé a barevné fotografie v textu.
ISBN 80–239–6796–7
Málokdy se stává, že vychází monografie obce dočista zaniklé. V případě Chudobína, který zalily v roce 1957 vody Vírské
přehrady, se tak nedávno stalo. Dík nadšencům, kteří Chudobín znali, pocházeli z něj
či do místa jezdili, vznikla graficky úhledná
kniha s řadou unikátních dobových fotografií, která pojednává o přírodních podmínkách obce a okolí, její historii i osudech
a zaměstnání obyvatel v posledních desetiletích jejího trvání. Výkladu o přírodních
podmínkách se ujali zkušení odborníci
Mojmír Hrádek, Jan Lacina, Karel Hudec, František Faktor a František Kubíček.
Jejich text do značné míry objasňuje, proč
se stal Chudobín v první polovině 20. století
oblíbeným prostorem turistů a letních hostí. V roce 1902 se v tomto směru výstižně
vyjádřil Gustav Zába: „Chudobín… To jest
pravý krajinný skvost. Cesta tam jest neobyčejně dekorativní, jediný volný park, divoký
park v širé přírodě.“ Kapitoly o historii jsou
pak dílem Jiřího Bartoně a Milana Peňáze, o národopisu přispěly Jana Pospíšilová
a Marta Toncrová. M. Peňáz se věnoval také
popisu domů, osudů obyvatel a turistického
ruchu.
Chudobín, připomínaný poprvé v zemských deskách roku 1384 jako součást pyšoleckého panství tehdy dočasně ztraceného
Pernštejny vlastně nebyl ani skutečnou vesnicí, šlo původně jen o dva mlýny s dvěma
podsedky. Pak jej držela drobná šlechta,
páni z Pernštejna a nakonec se stal součástí dalečínského panství spojeného záhy
s kunštátským. V roce 1678 žili v Chudobíně čtyři hospodáři, roku 1782 se vesměs
všichni obyvatelé přihlásili k evangelickému
vyznání. Období 19. století, kdy by jistě
nebylo obtížné najít sdostatek pramenů, je
v publikaci zachyceno jen velmi rámcově,
především dík sčítacím operátům. Ve vsi
– a to platí i pro první polovinu 20. století
– bylo kolem dvaceti domů a 140 obyvatel. Podrobně je naproti tomu M. Peňázem
pojednána historie chudobínských domů
a jejich majitelů. Za připomínku stojí jistě
historie hostince Františka Skřipského, který převzal za první republiky zeť Jaroslav
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Juřík, činorodá postava chudobínských
dějin. Vysokou dokumentární hodnotu
mají fotografie chalup, ale kupř. také polních prací jednotlivých hospodářství i dalších činností. Ve vlastní obci fungovaly dva
mlýny, horní a dolní, a směrem po proudu
Svratky také vrchnostenský hamr připomínaný ve druhé půli 17. století. Na místě
hamru byla na počátku 70. let 19. století
zřízena přádelna a valcha; tento podnik
fakticky existoval až do zatopení vsi. Pravé
požehnání představovala pro Chudobínské
turistika. Krátce po 2. světové válce mohli
ubytovat ve 35 místnostech ve 12 objektech celkem 130 návštěvníků – mnohé
statky byly již mezi válkami přestavovány
a nastavovány. Mezi hosty patřily významné
osobnosti jako profesoři Stanislav Souček
a Alois Zlatník, dr. Gustav Zába, zemský
rada Rón, právník Jelínek, malíř Krejčí,
výtvarník Adamíček ad. Zapomenout nelze
ani na rekreační středisko pro katolickou
vysokoškolskou mládež založené při cestě
do Dalečína biblistou Msgre Josefem Hegerem a podle něj nazývané Hegrov; pobývali zde D. Pecka, J. Zahradníček, J. Čep…
Publikace o zaniklém Chudobíně není jen
lokálním počinem, její přesah pro poznání
mnoha poloh zaniklého života je neoddiskutovatelný.
Libor Jan
Radek M i k u l k a : Politici, vojáci,
literáti… Osobnosti Vyškovska ve vybraných časopiseckých a novinových příspěvcích 1990–2006
Vyškov, R. Mikulka 2006, 71 s. ISBN 80–
239–7494–7
Kniha vyšla vlastním nákladem vyškovského historika Radka Mikulky v roce
2006 a tvoří ji devatenáct příspěvků uveřejněných především v regionálním týdeníku
Vyškovské noviny, dva z příspěvků byly
otisknuty ve Zprávách Muzea Vyškovska
a po jednom vyšly v popularizačních časopisech Dějiny a současnost a Historický
obzor. Články jsou různého rozsahu od
stručných medailonů po seriály vycházející
na pokračování. Jejich hrdiny jsou známé
i dnes již zapomenuté osobnosti Vyškovska,
které spojuje zájem o věci veřejné. U některých slavných představitelů politického
a kulturního života Mikulka odkrývá jejich
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vazby na Vyškovsko. Jak sám přiznává,
název knihy je do jisté míry nepřesný,
poněvadž osoby v ní představené působily
v mnoha profesích. Při výběru osobností
je zřejmý autorův zájem o politické dějiny
první poloviny 20. století se zaměřením na
protinacistický odboj.
Mikulkova kniha přináší vyprávění
o pedagogických začátcích mladého profesora Josefa Tvrdého na vyškovském
gymnáziu, pozdějšího významného pozitivistického filozofa. Připomíná mezinárodně
uznávaného, bohužel v rodné vlasti zapomenutého orientalistu Aloise Musila, rodáka z Rychtářova u Vyškova. Upozorňuje na
krátké působení kněze Jakuba Demla na
kučerovské faře a na jeho setkání s významným vyškovským tiskařem a nakladatelem
Františkem Obzinou, kterému věnuje hned
dva články. Seznamuje čtenáře s osudy
dědických rodáků – profesora anglické
literatury na brněnské filozofické fakultě
Františka Chudoby a jeho syna Bohdana,
katolicky orientovaného politika, historika
a publicistu. Z dalších politiků spojených
s Vyškovskem uvádí lidoveckého politika
Jana Šrámka, poslance moravského zemského sněmu a říšské rady za vyškovský
volební obvod, dražovického rodáka Františka Hálu, poválečného ministra pošt,
a kobeřického rodáka Huberta Ripku, představitele londýnské exilové vlády a pová-

lečného ministra zahraničního obchodu.
V protinacistickém domácím i zahraničním
odboji prokázali svoji odvahu ivanovický
učitel Karel Dvořáček, člen Obrany národa,
Oldřich Žáček z Vyškova, účastník obléhání
u Dunkerque, hamiltonský rodák Stanislav
Slezáček sloužící u 311. bombardovací
perutě v bitvě o Anglii, František Hála
z Letonic působící v Paříži jako zástupce
IV. odboru Československé vojenské správy
Národního výboru Československého, rousínovský parašutista Alois Horáček a plukovník Josef Morávek, člen Obrany národa.
V posledních dvou příspěvcích vzpomíná na
předsedu sboru starších církve pravoslavné
Jana Sonnevenda, narozeného v Topolanech u Vyškova, pomáhajícího při ukrývání
parašutistů v pravoslavném kostele sv. Karla
Boromejského v Resslově ulici v Praze po
spáchání atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha a na katolické kněze
Jana Číhala, Aloise Šebelu, Pavla Součka,
Karla Dřímala a Františka Kvapila, kteří za
svoji občanskou statečnost během druhé
světové války zaplatili životem.
Cílem knihy podle Mikulky „nebyla
vědecká objevnost na historiografickém poli,
nýbrž připomínání tu známého, onde zasunutého v kartotéce paměti o nějaký ten lístek
víc dozadu“. Toto předsevzetí se podařilo
autorovi naplnit a vytvořit přitom velmi
čtivou knihu.
Michaela Škvírová
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Kronika
Rituál smíření: konflikt a jeho řešení ve středověku
Ve dnech 31. května – 1. června 2007 proběhla na půdě Historického
ústavu FF MU konference Rituál smíření: konflikt a jeho řešení ve středověku.
Uspořádaly ji ve spolupráci Centrum medievistických studií a Historický
ústav FF MU, respektive jejich zástupci Martin Nodl a Martin Wihoda.
Setkání si kladlo za cíl navázat na před dvěma lety uspořádané kolokvium
Stát, státnost a rituály přemyslovského věku, znovu zaměřit pozornost k dosud
v české historiografie nedostatečně povšimnutému fenoménu rituálu
a v rámci spíše neformálně pojatého setkání diskutovat o problémech.
Předpoklady k naplnění tohoto cíle byly splněny jednak díky množství
účastníků, jednak kvůli pestrosti škol, které zastupovali – na seznamu
referentů a přednášejících se ocitli zejména badatelé nejmladší generace
z Prahy, z Plzně, z Opavy, z Litoměřic, z Olomouce, z Brna, z Bratislavy
a z Ústí nad Labem; svou účastí setkání poctili rovněž František Šmahel
a Petr Sommer, jeden z nejčastějších diskutérů. Značný zájem o vystoupení
na tomto workshopu však nakonec přispěl k proměně původního záměru
a dvoudenní zasedání tak lze chápat jako konferenci, neboť přednášení
referátů vyplňovalo oproti diskusi řádově větší prostor.
V rámci čtvrtečního bloku vystoupili se svými referáty chronologicky
Vladimír Polách a Lenka Doová (FF UP Olomouc), jež se zabývali problematikou řešení konfliktu v severských společnostech, zejména na Islandu.
Následoval referát Tomáše Velímského (UJEP Ústí nad Labem) o rituálu
smíření ve václavských legendách. Na význam sv. Vojtěcha v Kosmově kronice upozornil Petr Kopal (Ústav paměti národa). S dokonale připraveným
příspěvkem jej následoval mladý bratislavský historik Dušan Zupka (FF
UKom Bratislava), který se detailně věnoval ritualizovaným smiřováním
znesvářených Arpádovců v druhé polovině 11. století a upozornil na značný
úspěch, jež jím představené „veřejné divadlo“ roku 1064 mělo. Martin Wihoda (FF MU Brno) zaměřil pozornost k českému prostředí a za aplikace
poznatků G. Althoffa sumarizoval zprávy o smiřování znesvářených Přemyslovců; pozornost si v diskusi vysloužila zejména teze o existenci „institutu“
mediátorů. Konfliktům šlechty, především Vítkovců, s posledními Přemyslovci se věnoval Libor Jan (FF MU Brno). K tomuto tématu se ve svém
vystoupení vrátil Stanislav Bárta (FF MU Brno), a to analýzou pramenných
svědectví o smiřování Václava I. s Přemyslem Otakarem II. Značný důraz
ve svém promyšleném příspěvku položil Bárta na objasnění role hostiny
a slavnostních korunovací, upozornil na kontrast přísně znějícího výroku
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práva a stylizované Václavovy sebeprezentace jako krále míru a pokoje,
ideálního vládce, na rozpor mezi tvrdě vedenými jednáními a snahou
zakrýt jejich vyhrocenost smířlivými gesty hladce probíhajícího závěrečného rituálu. Na význam lenních vazeb a rituálů, jež provázelo oblénění,
poukázal po Františku Kavkovi a Liboru Janovi i Robert Antonín (FF MU
Brno). K širším souvislostem proměn vztahů mezi Janem Lucemburským
a Petrem I. z Rožmberka odkázal Martin Mikuláš (FF MU Brno). Závěrečné usmiřování mezi Zikmundem a husity zase popsal Demeter Malaťák
(FF MU Brno). Upozornil na přetrvávající napětí mezi katolíky a stranou
podobojí, odrážející se již v gestech jednotlivých stran, a snahu potvrdit
ujednané prostřednictvím magických ochranných prostředků (zapálené
ohně, celonoční zvonění). Některé zajímavé momenty při projednávání
pře mezi Viktorinem z Poděbrad a správci sirotčího jmění zmínil Martin
Čapský (FPřF SlU Opava) – zejména teze, že snaha jedné ze stran vytěsnit
jednání z oficiálních prostor zřejmě odpovídala jednak úsilí omezit plnou
svobodu jednání, jednak měla navodila zdání intimity a nutila tím k příznivému rozhodnutí pře, zaslouží pozornost. Otázce funkce papežských
legátů na příkladu Marca Barba obrátil pozornost Antonín Kalous (FF UP
Olomouc). Dalibor Janiš (HÚ AV ČR Brno) se naopak věnoval zemskému
právu a jeho ritualizovaným řešením sporů o hlavu. Rovněž konfrontoval
řeč normativních pramenů se svědectvími jiné povahy a dohledal doklady
aplikace těchto ustanovení v praxi, aby dospěl k závěru o rozhodujícím
významu vůle zúčastněných stran a značně omezeném užití „paragrafů“
sbírek právních naučení. K významu „sporů o sedánie“ se v posledním
příspěvku dne vyjádřil Robert Novotný (CMS Praha). Kromě poukázání
na souvislost zasedacího pořádku s otázkou prestiže upozornil na význam
těchto sporů při precizaci vnímání sebe sama a vlastní minulosti.
Jednání následujícího dne zahájil svým referátem o smiřování mezi
vratislavským biskupem Tomášem II. a Jindřichem IV. Probem Přemysl Bar
(FF MU a MZK Brno). Vylíčil jednak průběh sporu a jeho příčiny, jednak
stručně upozornil na kronikářské zprávy o průběhu vlastního smiřování. Na
význam poutí (ale také slavnostních podrobení se) při smiřováních měšťanů
poukázal a na několika zajímavých případech tuto skutečnost doložil Jan
Hrdina (Archiv hlavního města Prahy), jenž také díky komparaci v rámci
střední Evropy doložil vztah mezi rozšířením tohoto způsobu usmíření
a tzv. německým právem. Brněnskému městskému prostředí se věnovala
Michaela Malaníková (FF MU Brno) ve svém popisu smírčího řízení na
základě knihy písaře Jana a brněnských městských knih; opět upozornila
na funkci společné hostiny. Inscenaci vzpoury měšťanů a jejímu využití
hlohovským hejtmanem ve snaze potlačit práva městského stavu věnoval
pozornost Petr Kozák (FPřF SlU Opava). Josef Ševčík (Katedra filozofie
FF MU Brno) a Martin Nodl (CMS Praha) se vyjádřili k průběhu sporů
mezi univerzitními stranami v Paříži a v Praze. Na roli duchovních při

239

K R O N I K A

smiřování na říšské půdě upozornil Drahomír Suchánek (FF UK Praha),
konfliktům v klášterech se věnovala Radka Lomičková (Ústav křesťanského
umění KTF Praha).
Celkově tedy zaznělo 22 referátů, které ovšem pouze částečně sledovaly původní zadání. Většinou zřejmě byly pouze prvním vykročením
přednášejících na cestě za dalším zpracováním této tématiky. Proto také
mnohé z příspěvků přinášely pouze seznámení s objevenými korpusy pramenů, jež ovšem v budoucnu, po dalším zpracování představených svědectví
a díky následné hlubší reflexi teoretické literatury, jistě přinesou leccos
zajímavého.1 Svědčila o tom ostatně i poměrně bohatá diskuse, kterou je
nutno považovat za hlavní přínos celého setkání.
David Kalhous
Společnost a krajina v minulosti na rekonstrukčních mapách
Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie
věd uspořádala další, již třetí setkání okruhu badatelů na pomezí společenských a přírodních věd. Jak se již stalo tradicí, historickogeografická
konference se uskutečnila hned na počátku roku, na půdě pořádajícího
pražského ústavu. Ta letošní, jež se konala 24. ledna, nabídla téma Rekonstrukční mapy a kartografické modely jako metody a prostředky vědeckého
výzkumu a nástroje zpracování výsledků vědecké práce. Téma bylo záměrně
koncipováno co nejšířeji, aby diskusní prostor zůstal otevřen všem oborům
zainteresovaným v této pomezní disciplíně, tedy historikům, geografům,
kartografům, geoinformatikům, památkářům, urbanistům, architektům
i dalším. Zvolený přístup odpovídá požadavkům vzešlým před dvěma
roky z iniciačního workshopu, kde se vedle pořádání pravidelných setkání
o efektivnějším propojení mezinárodní badatelské základny v rámci středoevropského prostoru hovořilo právě o potřebě zintensivnit interdisciplinární spolupráci.
Úvodní slovo i referát obstarala hlavní organizátorka setkání Eva
Semotanová z Historického ústavu AV ČR. Svůj příspěvek o dějinách,
současnosti a perspektivách rekonstrukčních map doprovodila posterovou formou prezentace vybraných rekonstrukčních map. Následoval blok
věnovaný edičním podnikům Historického ústavu – připravovanému
projektu Atlasu českých dějin a již etablovanému Historickému atlasu měst
České republiky. K prvnímu z nich vystoupil Robert Šimůnek (Katalog
rekonstrukčních map jako součást projektu Atlasu českých dějin), ke druhému
pak Eva Chodějovská (Rekonstrukční mapy v Historickém atlasu měst České
1
Zejména by bylo třeba uvážit, zda by nebylo vhodné přesněji vymezit význam termínu „rituál“, neboť se diskutéři jenom málokdy shodli na tom, co je ještě rituální a co pouze
formalizované jednání, případně je-li vůbec mezi významem těchto výrazů nějaký rozdíl. Při
hledání odpovědi na otázku „proč lidé jednali a jednají ritualizovaně“ by také pomohla úvaha
nad funkcí tohoto typu jednání, spojená s reflexí antropologické a psychologické literatury.
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republiky). Na ně již navázaly příspěvky reflektující proměnu konkrétních
mikroregionů v minulosti: Aleš Vyskočil z Historického ústavu AV ČR, Eva
Nováková a Pavel Klapka z Ústavu geoniky AV ČR (Rekonstrukce proměny
krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska), dále Peter Chrastina
z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofické fakulty Univerzity
Konštantína Filozófa, Kateřina Křováková a Vladimír Brůna z Laboratoře
geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Historická krajina
a současnost rumunského mikroregionu Bihor), Dana Fialová, Pavel Chromý
a Miroslav Marada z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Historickogeografická analýza
změn funkčního využití břehů Vltavy: v období od přelomu 18. a 19. století do
současnosti) a Hana Hermová, Miroslava Polková a Karel Watzko z Katedry
sídel a regionů Stavební fakulty ČVUT (Analýza vývoje území jako podklad
pro současné plánování: na příkladu Mariánské zahrady na Jičínsku). Často
diskutovaný problém představuje vlastní technické zpracování a zpřístupňování map. O své zkušenosti se tentokrát přišel podělit Petr Přidal
z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Zpřístupnění starých map
a vedut pomocí internetu). Bogusław Czechowicz z Muzea Narodoweho
we Wrocławiu představil jednu z možných podob rekonstrukce historie
(Historiogramy – zapomenutá forma zviditelnění historie). Dva referáty se
zabývaly významem rekonstrukčních map pro modelaci podoby krajiny
v raném historickém období: Martin Kuna z Archeologického ústavu AV
ČR (Rekonstrukční a predikční mapy v prehistorické archeologii) a Tomáš Klír
z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy (Rekonstrukční mapy polních systémů). Pavel Chromý z Katedry
sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy nabídnul sociologizující pohled na fenomén hranic a sebeidentifikace obyvatelstva (Rekonstrukční mapy v historické a kulturní geografii:
podklad pro odhalení „tušených“ časoprostorových souvislostí).
Pořadatelé chronologicky ani teritoriálně záběr konference neomezili,
což se odrazilo nejen ve variabilitě jednotlivých vystoupení, ale i v typologicky bohaté škále prezentovaných tematických historických map. Příspěvky,
i nepřednesené (o jihočeských grafitových těžařstvích na rekonstrukčních
mapách) budou, podobně jako v loňském roce, otištěny v supplementu
sborníku Historická geografie.
Aleš Vyskočil
Prostředky a působení veřejné komunikace v čase evropských reformací: výtvarné umění, hudba, performance, rétorika
Bohužel bez většího zájmu historické i uměleckohistorické obce se
ve dnech 30. listopadu – 2. prosince 2006 uskutečnila nanejvýš podnětná
mezinárodní konference Prostředky a působení veřejné komunikace v čase
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evropských reformací: výtvarné umění, hudba, performance, rétorika. Konference, uspořádaná Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky
a Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
se konala v zasedacím sále Akademie věd České republiky v Praze. Celkem zde vystoupilo 27 referujících z České republiky, Slovenska, Polska,
Německa a USA.
Přestože je doba reformace v uměleckohistorické perspektivě tradičně
spojována s otázkou ikonoklasmu – na což v úvodní řeči upozornil Lubomír
Konečný – prokázala konference, že současným bádáním hýbou docela jiná
témata, jelikož se problematice obrazoborectví prakticky nikdo ze zúčastněných nevěnoval. Po pokusu Pavlíny Rychterové o metodické zakotvení
problému komunikace prostřednictvím Luhmannovy teorie sociálních
systémů se totiž hlavní témata referátů ubírala především k problémům
vztahu obrazu a textu, strategií zobrazování a jejich změn, forem vyjádření
církevní propagandy, manifestací konfesijní identity prostřednictvím obrazu
či textu a v neposlední řadě i k otázkám konfesionalizace. Svým metodologicky precizním charakterem vynikl příspěvek Mileny Bartlové, zamýšlející
se nad „medialitou“ formy uměleckého díla, resp. nad tím, zda je možné
hovořit o formě výtvarného díla jako o médiu, o prostředku komunikace,
o prostředku vyjádření určitých idejí. Z třídenního jednání nakonec vyvstalo
několik základních okruhů, které se staly předmětem diskuse. Předně se
ukázala potřeba důkladného vysvětlení historiky používaných více či méně
módních termínů (média, komunikace, symbol aj.), aby nedocházelo k jejich
svévolnému a anachronickému užití a tím k různým nedorozuměním. Dále
se zdá, že je diskutabilní vnímat celou problematiku pouze z pohledu „konfliktu“ či propagandy. Jestliže se náš zájem soustředí jen na kontroverze
a nezohledňuje projevy konfesního „soužití“ či spolupráce, mnoho jevů pak
nelze vysvětlit a navíc vzniká zkreslující dojem jakéhosi neustálého zápasu
a napětí ve společnosti. V souvislosti s problematikou konfesionalizace či
„sebekonfesionalizace“ dokládala většina příspěvků značnou vyhraněnost
konfesí ve druhé polovině 16. století. Zároveň však byly dokumentovány
značné rozdíly mezi prostředím církevních elit (např. olomouckých biskupů), vyznačujícím se silným důrazem na konfesní příslušnost, a mezi
konfesijně často indiferentním prostředím měšťanským. Diskutovala se
také otázka dvou rovin přístupu k tématu, totiž míra vyhraněnosti konfesí
na jedné a role konfesijní identity v životě člověka (vztah konfese k jiným
oblastem – sociální pozice, majetek apod.) na druhé straně. Celkově se
ukázala potřeba revize pojmu „nadkonfesijní křesťanství“ a částečná problematičnost konceptu konfesionalizace v souvislosti s vývojem v českých
zemích. Z několika příspěvků bylo zcela zřejmé, že uměleckohistorickou
látku nelze redukovat jen na formální stylovou analýzu, ale je nutno zařadit
ji do širšího historického kontextu, bez čehož není možný dialog dějin
umění s ostatními obory. Formu výtvarného díla však pochopitelně nelze
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opomenout, poněvadž spolu s obsahovou stránkou hrála důležitou roli
v utváření vědomí účastníků, diváků.
Největším přínosem konference je fakt, že nebyla klasickou, i v zahraničí tolik rozšířenou akcí, kdy se na tradiční historickou látku uměle a často
násilně aplikuje módní metodologický koncept či soubor pojmů. V tomto
případě však naštěstí nesloužil vytčený koncept jako determinanta pro
vytváření příspěvků, ale naopak se stal polem pro ničím nezatíženou velmi
široce orientovanou diskusi. Přestože se příspěvky soustředily mnohdy
na velice detailní, úzce vymezenou problematiku, vystoupily zřetelně na
povrch širší teoretické aspekty a ukázalo se několik rovin náhledu na
celé téma. Jednoznačně se díky tomu podařilo dosáhnout tolik vzácného
mezioborového dialogu.
Tomáš Malý
„Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování
a myšlení, které nás přežily
Pro naprostou většinu lidí znamená 19. století vzdálenou minulost,
která se někomu možná lehce nostalgicky připomíná dobovou architekturou
při procházkách městem či závany „starosvětské“ noblesy zachycenými na
portrétech v galeriích. Předminulé století však nevyčerpává svůj potenciál
jen těmito estetizujícími příklady, ale představuje naopak významné období
proměn a postupného prosazování se řady fenoménů konstitujících moderní
českou společnost. Tedy tu, v níž právě žijeme. Na základě této skutečnosti
bychom měli nacházet nějaké stopy 19. století také v současné době. Jak
hluboké však jsou tyto otisky minulosti ještě dnes?
Na tuto otázku se snažilo odpovědět mezinárodní vědecké sympozium
„Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení,
které nás přežily, uspořádané Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci
s Ústavem českých dějin FF UK ve dnech 29. května – 1. června 2007
v reprezentativních prostorách Vily Lanna v Praze. Základní koncept
sympozia, které mělo pátrat po stopách minulosti v našich současných
životech, byl pojat poměrně velkoryse a širokospektrálně. Zaměřil se na
problematiku tvorby a udržování historických mýtů i národních příběhů,
jakož i proces vzniku, fungování a transformování symbolů a mnoha idejí.
Stranou nezůstala ani otázka proměn mezilidské komunikace, historického
vědomí či politické kultury, včetně reflexe fenoménů jako sekularizace,
byrokratizace, technizace apod. Vedle těchto obecnějších konceptů dostala
prostor i tematika každodennosti či role umění v těchto procesech.
Fakt, že zadání sympozia postihlo velmi zajímavý moment rezonující
s velkou částí historické obce, bezesporu dokládá i velký zájem o tuto
akci, který se projevil jak ve vysokém počtu referujících, tak i hostů. Čtyři
nabité konferenční dny pojaly téměř padesát příspěvků rozdělených do
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osmi sekcí. První den odstartoval teoretický příspěvek Miroslava Hrocha
(Fakulta humanitních studií UK, Praha), který se pokoušel zodpovědět na
otázku, zda nastal konec historismu, na něhož svými „volnějšími úvahami“,
jak sám uvedl, navázal Miloš Havelka (Fakulta humanitních studií UK,
Praha) problematizující otázku sporu o smysl českých dějin. S referátem
Obrozený nebo vymyšlený? Český národ a jeho nacionalismus, jehož první
část sloužila jako název celé sekce, vystoupil Milan Řepa (Historický
ústav AV ČR, Brno). Odpoledne se Milan Hlavačka (Historický ústav
AV ČR, Filozofická fakulta UK, Praha) soustředil na činnost správních
soudů habsburské monarchie, na jejichž základě dokumentoval rodící
se občanskou společnost. Polskou historiografii reprezentoval Waldemar
Łazuga (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznaň) přibližující heterogenitu
Polska 19. století, patrnou i v současnosti. Zajímavé diskuze vyvolal také
referát Jana Randáka (Filozofická fakulta UK, Praha) věnovaný transformaci
národních příběhů v různých epochách českých dějin. První jednací den
uzavírala sekce Národ bez šlechty, kde vystoupil se stejnojmenným referátem
Zdeněk Bezecný (Filozofická fakulta JU, České Budějovice) a Jan Županič
(Filozofická fakulta UK, Praha) pojednávající o obrazu šlechtictví v české
společnosti 19.–21. století.
Dopoledne druhého konferenčního dne opanovala sekce Živé
a přežilé: správa, samospráva, liberalismus, kterou zahájil Lukáš Fasora
(Filozofická fakulta MU, Brno) zamýšlející se nad tím, co zůstalo z liberálního konceptu obecní samosprávy. O úřednictvu jakožto sociální skupině
referovala Pavla Vošahlíková (Historický ústav AV ČR, Praha), konkrétní
postavy si za předmět svého zkoumání vybrala Marie Macková (Filozofická
fakulta UPCE, Pardubice) a Jan Hájek (Historický ústav AV ČR, Praha).
Odpoledne pak patřilo Nesmrtelným hrdinům krásných umění, kteří ve valné
většině pocházeli ze světa literatury. Mezi stále „živé“ postavy promlouvající
na nás ze stránek knih zařadil Jiří Hanuš (Filozofická fakulta MU, Brno)
hrdinky a hrdiny děl Jane Austinové a zároveň se pokoušel nalézt i odpověď
na otázku, proč se její romány těší neutuchající oblibě. Jak může naopak
špatný či nepřesný překlad pozměnit celé vyznění knihy a ovlivnit i popisované genderové role postav ukázala Eva Kalivodová (Filozofická fakulta
UK, Praha) na příkladu díla Chaloupka strýčka Toma. Michael Wögerbauer
(Universität Wien) upozornil na stále existující mýtus jednoho německého
národa ovlivňující literární historiografii v Čechách.
Většina dalšího dne sympozia byla věnována tématu Mýty a identita,
které otevřeli Marie Gawrecká a Jan Gawrecký (Slezská univerzita, Opava)
společným referátem o slezských mýtech a symbolech. Vytváření národních
a regionálních identit na základě sympatií k určitému sportovnímu klubu či
oddílu stálo v centru pozornosti Stefana Zwickera (Johannes GutenbergUniversität, Mainz). Róbert Kiss Szemán (Univerzita Budapešť) mapoval
Kolárovy megalomanské snahy o vytvoření koncepce velkého slovenského
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národa. Pozdně odpolední sekce Dědictví předminulého století: panovníci
a naši velcí mužové přinesla teoretické příspěvky Veroniky Sušové (Fakulta
humanitních studií UK, Praha) zamýšlející se nad politickou autoritou
jakožto středoevropským kulturním vzorcem a Karla Šimy (Fakulta humanitních studií UK, Praha), který se pokoušel nalézt paralely mezi českou
občanskou společností 19. století a současností. S referátem České státní
právo na toaletním papíře vystoupil Luboš Velek (Filozofická fakulta UK,
Praha) přibližující „záškodnickou“ aféru tisku královského reskriptu na
tomto nezvyklém podkladě.
Poslední konferenční den otevírala část Proměny odvěkého údělu, kde
Magdalena Pokorná (Historický ústav AV ČR, Filozofická fakulta UK, Praha)
na příkladu Boženy a Josefa Němcových referovala o instituci manželství
v 19. století. Dominantní model mateřství 19. století, jakožto životadárný
a životaschopný stereotyp, si za předmět svého příspěvku zvolila Milena
Lenderová (Filozofická fakulta UPCE, Pardubice). Sympozium uzavírala
sekce reflektující dění či odezvy mimo české země – My o cizině a cizina
v nás. Proměnami konceptualizace jihovýchodní Evropy v české společnosti
19.–21. století se zabýval František Šístek (Historický ústav AV ČR, Praha),
roli slovanství v procesu formování moderního českého národa se věnoval
Radomír Vlček (Historický ústav AV ČR, Brno).
Sympozium ponechávalo poměrně široký prostor také diskuzím, které
následovaly po každém referátu a mnohý z příspěvků výrazně obohatily.
I ve svém souhrnu se jeví jako velmi přínosné a inspirativní. Také tyto
následné debaty bezesporu přispěly k tomu, že původní otázka o významu
dědictví 19. století pro naši přítomnost nezůstala bez odpovědí. Ačkoli se
to ve věku moderních technologií může na první pohled jevit zcela opačně,
předminulé století rozhodně nepředstavuje žádný téměř neznatelný odlesk
minulosti, ale v jistém smyslu stále žije ve většině z nás.
Denisa Nečasová
Konference „Jan Antonín Baťa – život a dílo, pokračovatel práce
Tomáše Bati“
Magistrát města Zlína realizuje řadu aktivit, jimiž se snaží představit odborné i laické veřejnosti život, postavení a význam osobnosti Jana
Antonína Bati. Za spoluúčasti Baťových potomků se ve svých aktivitách
zaměřuje na morální očištění jeho jména a na obnovu soudního procesu
vedoucího k jeho právní rehabilitaci. Jednou z uskutečněných akcí byla
dvoudenní konference o životě a díle Jana Antonína Bati ve dnech 2. a 3.
května 2007, doprovázená řadou souvisejících programů. Již několik dní
před konferencí bylo možno v galerii zlínské radnice shlédnout výstavu
„Vzpomínky na Zlín“, která návštěvníkům představila dosud nepublikované
fotografické snímky Zlína z 30. let minulého století. Před vlastním zahájením
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konferenčního setkání byla za přítomnosti potomků ve středu 2. května
v dopoledních hodinách odhalena v Univerzitním parku socha Jana Antonína Bati. Večerní program byl doplněn koncertním vystoupením souboru
Virtuosi di Praga, které se uskutečnilo v obřadní síni zlínské radnice.
Pro komplexní zachycení životní dráhy J. A. Bati byli na konferenci
do Zlína sezváni odborníci z řad historiků, ekonomů, lékařů, architektů,
právníků aj. K osobě měli co říci také Baťovi potomci, kteří sem zavítali
z obou Amerik. V neposlední řadě svým typickým moravským přízvukem
promluvil z dobových filmových záznamů i sám Jan Antonín Baťa.
Průběh konference byl rozdělen do tří tematických bloků, jejichž
ohraničení bylo dáno významnými mezníky v životě Jana Antonína. Tragické letecké neštěstí z 12. července 1932, při kterém zahynul o 22 let starší
Janův bratr Tomáš, přivedlo tehdy čtyřiatřicetiletého Jana do čela závodů.
Rovněž druhý mezník – rok 1939 – přinesl do Janova života podstatnou
změnu. Vnějšími okolnostmi zapříčiněný odjezd do zahraničí, ze kterého
se již do vlasti nikdy nevrátil.
Konferenci střídavě moderovanou tajemníkem zlínského magistrátu
Ing. Zdeňkem Miklem, vedoucí Odboru kanceláře primátora Ing. Helenou
Eidovou a radním Zlínského kraje Mgr. Hynkem Steskou zahájila primátorka Irena Ondrová, kterou doplnil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Úvodního představení osobnosti se chopila Mgr. Hana Kuslová. Na
základě podrobných znalostí archivních pramenů poukázala na složitý běh
Baťova života. Stejně fundovaným způsobem pohovořila v dalším příspěvku o prvních letech působení Jana A. Bati v ředitelně a to v dobách, kdy
vedení společnosti držel v rukách jeho bratr Tomáš (1929–1932). Následujícího dne pak ještě vyvracela tradované mýty o zámku v Napajedlích,
který nesloužil osobnímu pohodlí rodiny Baťů, nýbrž byl od zakoupení
v roce 1935 využíván jako elitní školící středisko mladých zaměstnanců
firmy (Tomášov), u kterých se počítalo s dalším kariérním růstem. Pro
přílišnou vzdálenost od zlínských provozů byly prostory zámku v roce
1938 adaptovány na reprezentační sídlo firmy.
Přímých pramenů k prvním rokům práce Jana Antonína Bati ve firmě
se bohužel dochovalo jen omezené množství. Výjimečná je proto korespondence, kterou vedl Jan Antonín při svých obchodních a studijních cestách
po světě. O představách, plánech a získaných poznatcích, které Baťa vtěsnal
do svých dopisů zasílaných z Ameriky severní (1920–1921) a jižní (1925),
poreferoval Vladimír Štroblík.
Konferenční příspěvky Mgr. Marka Tomaštíka, Ing. Marka Kudzbela,
Ph.D., a prof. Ing. Milana Zeleného, M.S., Ph.D., se věnovaly ekonomickému
zhodnocení přínosu firmy, jakož i protagonistům Baťova systému řízení.
Rovněž připomněly odkaz batismu současné době.
Expandující firma závislá na mezinárodním obchodě byla po geografické stránce silně limitována a to hned ve dvou dimenzích. V lokálním
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umístění šlo o úzké údolí řeky Dřevnice, vzdálené navíc nejvýznamnějším
sídlům. V širší dimenzi pak bylo omezení dáno kontinentální polohou
Československa, situovaného daleko od významných námořních přístavů.
Přes tento handicap nebo právě díky němu byly zformovány a částečně
realizovány velkolepé plány na rozvoj dopravní obslužnosti Zlína. O propagování a plánování československé železniční a silniční magistrály,
výstavbě říčního (Baťova) kanálu a rozsáhlé podpoře letectví baťovými
závody hovořil doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MUDr. Jiří Bakala poukázal na vývoj zlínského lékařství v třicátých
letech, které bylo nedílně spojené s firmou Baťa. Jeho vyspělost byla dána
schopností vedení obklopit se výtečnými odborníky, jakými v lékařství byli
MUDr. Bohuslav Albert a MUDr. Rudolf Gerbec. Otevřením se mnohým
moderním trendům, jako kupř. důrazu na prevenci, předstihlo zlínské
lékařství svou dobu o několik desítek let.
Organizátoři konference rovněž zajistili, aby nezůstala opomenuta důležitá pozice, jakou zastávalo v Baťově systému školství, vzdělání
a kultura. Mgr. Lenka Horňáková poreferovala o Baťových školách práce,
elitních ústavech pro muže (Tomášov) a ženy (Milada), Zlínských salonech moderního umění a o vytvoření Studijních ústavů. Ve svém druhém
příspěvku se referující zabývala architekturou obchodů a Domů služeb,
jakož i industriální estetikou při výstavbě pobočných závodů firmy Baťa
v zahraničí ve třicátých letech.
Existence malého národa je mnohdy dokazována jeho přínosem do
pokladnice světového kulturního dědictví. Ačkoli v mnoha trendech česká
společnost pouze přejímala a uzpůsobovala světové vymoženosti, jiný soud
je třeba vyslovit o zlínském funkcionalismu. Zlínská architektura, spjatá především s architekty a urbanisty Janem Kotěrou, Františkem Lydie Gahurou,
Vladimírem Karfíkem a dalšími, v mnohém předznamenala světové dění
a byla zahraničím studována a oceňována. K zlínskému architektonickému
fenoménu se vyslovila Ing. arch. Dagmar Nová a k podobám jeho dalšího
využití prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
Dva příspěvky se soustředily na soudní proces s Janem A. Baťou v roce
1947. Jak prokázal Luděk Navara, na jeho odsouzení měl zásluhu nechvalně známý nacistický kolaborant Bedřich Pokorný, který po válce rychle
vyměnil strany. Ještě dříve, než se začal drát vzhůru po komunistickém
žebříčku, inicioval brněnský pochod Němců. Problematiku znárodňování
a konfiskace, přijímání speciální legislativy a činnost Národního soudu
vztažené k Baťově případu zdokumentovali v příspěvku JUDr. Jiří Šetina
a Mgr. Michal Štikar. Jan A. Baťa byl sice obžalován za napomáhání nacistickému a fašistickému hnutí a opatřování prospěchu nepříteli, ale těchto
obvinění byl zproštěn. Podle rozsudku byl odsouzen za to, že se odmítl
veřejně přihlásit k činnosti čs. exilové vlády. Již na pováženou je skutečnost,
že tento čin nebyl uveden v obžalobě a násilím byl imputován v průběhu
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procesu do celé kauzy. Pomineme-li scestnost obvinění, průběh samotného
zmanipulovaného jednání a výši trestní sazby, rozsudek ani nemá oporu
v samotném Velkém retribučním dekretu, na který se odvolává. Rovněž
nebyl brán ohled na dopady případné veřejné proklamace Janem A. Baťou
k úsilí čs. exilové vlády. Represe ze strany nacistické okupační moci by
s největší pravděpodobností postihla příbuzné i nejbližší Janovy spolupracovníky. Závěrem lze snad říct, že celá kauza byla uměle vyvolána.
Záminkou celého snažení byla konfiskace tak rozsáhlého majetku, jakým
Baťův koncern byl. Není vyloučena rovněž snaha očernit velkopodnikatele
jako symbol kapitalismu.
Jak již bylo napsáno úvodem, konference se zúčastnili rovněž potomci
Jana Antonína Bati. Vnučka Dolores Ljiljana Bata Arambasic ve dvou referátech seznámila veřejnost s brazilským působením svého dědečka.
Pořadatelé konference si stanovili za úkol seznámit širokou veřejnost s osobou Jana Antonína Bati, aby v konečném důsledku společnost
dospěla k morálnímu očištění jeho jména, případně aby se hlubší znalost
Baťova příběhu stala oporou i pro jeho právní rehabilitaci. Za mediální
podpory tisku, rozhlasu i televize konference svůj cíl bezpochyby splnila.
Zájem o tuto akci byl nebývalý. Audiovizuální záznam z hojně navštívené
konference byl přenášen do vedlejšího sálu, kde ho sledovalo ještě na 150
dalších zájemců.
Jelikož šlo o první konferenci z několika dalších naplánovaných,
příspěvky až na výjimky spíše rekapitulovaly již dříve publikované závěry.
Lze jen doufat, že v budoucích letech dojde k řádnému zhodnocení dalších,
dosud nezodpovězených otázek, týkajících se nejen pozitivního odkazu,
ale také poněkud palčivějších aspektů života a osoby J. A. Bati a batismu,
jako např. obchodních styků se zahraničím, činnosti Baťových závodů za
nacismu, ochrany inteligence a záchrany ohrožených osob židovského
původu před nacistickou perzekucí, podpory protinacistického odboje
doma i v zahraničí, formování kultu Tomáše Bati, vymáhání politické loajality na zaměstnancích a mnoha dalších, které jsou prozatím více tušené
než prozkoumané.
Martin Marek
České, slovenské a československé dějiny 20. století II
Univerzita v Hradci Králové hostila ve dnech 7.–8. března 2007
mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků s názvem České,
slovenské a československé dějiny 20. století II. V prvním březnovém týdnu se
zde sjelo bezmála padesát referujících a dalších hostů z více než pětadvaceti
odborných pracovišť včetně slovenských a polských. Pořadatelských otěží se
chopil především domácí Historický ústav fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové za spolupráce Katedry historie Fakulty humanitních
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věd Univerzity Matěje Béla v Bánské Bystrici. Celá akce se také konala pod
záštitou Česko-slovenské komise historiků při Akademii věd ČR.
Pro mladé historiky a historičky věnující se problematice 20. století
nebyla akce žádným překvapením. Již v loňském roce se na stejné hostitelské půdě uskutečnilo odborné setkání Československé dějiny 20. století
z ptačí perspektivy. Letošní již druhý ročník tedy jen potvrdil původní ambici
pokračovat v pravidelných setkáních vytvářejících prostor pro diskuzi
o problémech soudobých českých, slovenských i československých dějinách,
a to zejména z pohledu teprve se etablujících badatelů a badatelek, „jejichž
přístupy se často vyznačují skutečně moderním pojetím zkoumaných problémů i způsobů jejich uchopení“.
Prostor pro prezentaci výzkumných závěrů i pracovních tezí byl
koncipován opravdu široce. Problematika 20. století se neomezovala
jen na politické dějiny, byť zde byl počet příspěvků nejvyšší. Příležitost
v podobě samostatných tematických celků dostali i historici a historičky
specializující se na hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny či dějiny a teorii historické vědy. Již z pouhého momentálního výčtu je patrná
bohatost až hutnost programu, která vedla k paralelním jednáním v obou
konferenčních dnech.
Jednotlivé příspěvky tématicky obsáhly širokou škálu možností
nabízenou daným chronologickým i geografickým vymezením. Ačkoli není
smysluplné provést jejich úplný výčet, pro dokreslení bohatého programového spektra přesto některé zmíním. Meziválečné etapě českých dějin, resp.
otázce komunismu a jeho reflexi ze strany současné české historiografie se
ve svém příspěvku věnoval Vítězslav Sommer (Filozofická fakulta, Praha).
Pohled naopak slovenské historiografie na stále diskutovanou Mnichovskou dohodu přinesl Martin Pekár (Filozofická fakulta, Prešov). Válečné
období zatížené mimo jiné dilematy etického charakteru ve svém referátu
Kolaborace jako způsob přežití přiblížila Jarka Vítamvásová (Filozofická
fakulta, Olomouc). Poúnorová etapa tvořila naopak časový rámec příspěvku
Marka Krejčího (Ministerstvo kultury ČR), který zajímavým způsobem
poukázal na reinterpretační tendence uměleckého odkazu především
soudobých výtvarných stylů ze strany komunistického režimu. Osvěžující
referát spadající především do 60. let a věnovaný „věčnému rebelovi“ Ivanu Svitákovi přednesl Jan Mervart (Filozofická fakulta, Hradec Králové).
Všechny přednesené příspěvky by měly spatřit světlo světa také ve své
písemné podobě, takže i nezúčastněný avšak zainteresovaný jedinec o nic
nepřijde. Nebo možná přeci jen ano.
Smyslem konferencí není pouze přednesení a vyslechnutí zajímavých
referátů, neboť v takovém případě by stačilo, přečíst si jednotlivé texty
v následně vydaném sborníku. Ohromnou devízu zvyšující přitažlivost všech
setkání tohoto typu tvoří bezesporu následné diskuze, bližší seznámení se
se zajímavými problémy, výměna zkušeností či v neposlední řadě inspirace
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pro další práci. Pro akci České, slovenské a československé dějiny 20. století II
to však platí dvojnásob. Její cílovou skupinou se stala především nejmladší
badatelská generace, jenž teprve vstupuje, někdy i s obtížemi, do české
historické obce. Konference umožnila mladým historikům a historičkám
naplnit jejich výraznou potřebu diskusního fóra, širokého tvůrčího prostoru
a v neposlední řadě také prostého toku praktických informací, kterých se jí
někdy dostává v omezené míře. Doufejme tedy, že takto započatá tradice
i její nesporný přínos se nevyčerpá pouze těmito dvěma ročníky.
Denisa Nečasová
Profesor Jan Janák pětasedmdesátníkem
Je tomu skutečně tak, není to omyl? Opravdu už uběhlo pět let, kdy
jsme předávali jubilantovi sborník k sedmdesátinám? Je to k nevíře, ale je to
pravda: univerzitní profesor PhDr. Jan Janák, CSc., slaví 75. narozeniny.
Již mnohokrát byly připomenuty při různých příležitostech, zvláště
pak při dřívějších jubileích profesora Janáka, milníky jeho životní cesty
a rozsáhlý badatelský přínos na poli mnoha rozmanitých historických
oblastí,1 proto na tomto místě připomeňme jen ty nejdůležitější. Rodák
z brněnských Husovic (narozen 28. června 1932) se po středoškolských
studiích na První státní obchodní akademii (Vyšší hospodářská škola)
v Brně (1947–1951) ke studiu dějepisu na brněnské filozofické fakultě
dostal až v jedenadvaceti letech (1953–1957), když totiž před tím strávil
rok ve výrobě a další na Vysoké škole politických a hospodářských věd
v Praze do doby, než byla uzavřena. Po univerzitních studiích působil
v archivech v Telči a Brně. Tříletou archivní službu završil návratem na
fakultu a nástupem na místo asistenta na tehdejší Katedře českých a světových dějin. Během následujících sedmi let získal tituly doktora filozofie
a kandidáta věd, dobové poměry mu však neumožnily se v sedmdesátých
a osmdesátých letech habilitovat. To mu bylo umožněno teprve v roce
1990 a o dva roky později byl jmenován profesorem českých a slovenských
dějin. Aktivní pedagogickou činnost pak vykonával do roku 2001, a jistě
nebýt těžkého úrazu, jenž na dlouhý čas ochromil jeho badatelské aktivity
a pracovní činnost, by v ní pokračoval déle ku prospěchu dalších desítek
a stovek adeptů Múzy Kleió a budoucích archivářů, kteří tak byli ochuzeni
o jeho pedagogický nadhled a laskavost, jemnou ironii i širokou empatii
k problémům, do nichž se studenti dostávají.

1
Srov. např. VVM 44, 1992, s. 265–267; ČMM 111, 1992, s. 185–187; ČMM 116,
1997, s. 5–18; Lexikon současných českých historiků. Edd. J. Pánek, P. Vorel a další. Praha
1999, s. 113–115; Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy
univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Edd. B. Chocholáč a J. Malíř. Brno
2002, s. 13–16.
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Jméno profesora Janáka je v kruzích odborné veřejnosti spjato s řadou
výzkumných oblastí zahrnující především politické, správní, hospodářské
a sociální dějiny Moravy a českých zemí v širších souvislostech vývoje
střední Evropy v 18. až 20. století. Jubilantova nezměrná píle a akribie se
odrazila nejen v mnoha studiích a článcích ve sbornících a časopisech, ale
i v řadě monografií a syntéz, jichž byl Jan Janák sám autorem nebo na
nichž měl výrazný spoluautorský podíl. Namátkou lze připomenout alespoň
Příčiny vzniku předlitavské sociální správy (Brno 1970); Historie celnictví
v ČSSR (Praha 1977); Celnictví v Československu. Minulost a přítomnost
(Praha 1982); Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 (Praha 1989);
Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost (Praha
2005) nebo Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918 (Brno 1999). Šíři
jubilantova badatelského záběru přehledně dokumentuje bibliografie prací
publikovaná před pěti lety čítající bezmála pět set položek a opětovně ji
připomíná sborník studií vydaný v tomto roce.2 Vedle badatelské a učitelské práce zastával v devadesátých letech také řídící funkce jako vedoucí
Historického ústavu a proděkan FF MU.
Nelze nevzpomenout též oslavencovu úctyhodnou recenzní činnost
a rozsáhlou redakční a ediční práci. Byl vedoucím redaktorem Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řady C – historické, působil nebo
dodnes je činný jako člen redakční rady například Vlastivědného věstníku
moravského, Vlastivědy moravské, Slezského sborníku, Soudobých dějin
a několika dalších periodik a sborníků. Své rozsáhlé znalosti, schopnosti
a bohaté životní zkušenosti uplatnil v řadě odborných společností a grémií
– například ve Vědecké archivní radě ministra vnitra ČR a především v mnohaletém aktivním působení ve výboru Muzejní a vlastivědné společnosti
v Brně, kde ještě donedávna zastával funkci místopředsedy.
Zvláštní pozornosti si pak zaslouží jubilantova práce pro Matici moravskou. V roce 1990 se Jan Janák ujal vedení Matice moravské a převzal post
odpovědného redaktora Časopisu Matice moravské, tyto funkce zastával do
loňského roku, kdy se jich bohužel ze zdravotních důvodů vzdal. Dodnes
se na práci matice podílí jako její místopředseda. V prvních letech, kdy stál
v čele společnosti, se mu podařilo s dalšími spolupracovníky transformovat
Matici moravskou na samostatné občanské sdružení (1994), udržet její
odborné renomé a dosáhnout jejího přijetí za člena Rady vědeckých společností ČR. Od druhé poloviny devadesátých let docházelo pod jeho vedením
k postupnému nárůstu edičních aktivit společnosti, což se projevilo nejen
obnovením starších edičních řad Pramenů moravských dějin a Knižnice
Matice moravské, ale i vznikem řady nové – Disputationes Moravicae. Počet
vydaných edic pramenů, významných monografií a sborníků od počátku
2
Bibliografie prací Jana Janáka. Sest. H. Ambrožová a L. Janošová. In: Pocta Janu Janákovi, s. 17–47; J a n á k , Jan: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Edd. B.
Chocholáč, J. Kubíčková, J. Malíř, M. Rája a další. Brno 2007.

251

K R O N I K A

nového milénia tak nemá v dějinách společnosti obdoby. Taktéž došlo
k obnově a prohloubení spolupráce s domácími a zahraničními maticemi,
k němuž impulsem byla především konference konaná v roce 1999 u příležitosti 150 let od vzniku Národní jednoty moravské sv. Cyrila a Metoděje,
předchůdkyně Matice moravské. Zvláště těsné kontakty byly pak navázány
s Maticí srbskou v Novém Sadu, což se následně projevilo především ve
vydání společného sborníku Od Moravy k Moravě. Matice moravská se tak
za jubilantova předsednictví stala uznávanou a respektovanou vědeckou
společností doma i v zahraničí.
Rozmanitý a mnohovrstevnatý soubor jubilantových aktivit a zásluh
byl v minulosti několikrát oceněn. V poslední době to bylo například
medailí Za zásluhy o české archivnictví, kterou mu udělil ministr vnitra
ČR na jaře tohoto roku.
Do dalších let přeji panu profesorovi za všechny jeho přátele, žáky
a příznivce především pevné zdraví, stálý zájem o historickou produkci,
zvláště pak matiční, a aby často pobýval na své útulné chatě poblíž Hradčan
u Tišnova. Zde se totiž nejčastěji, jak sám říká, chopil pera a promýšlel
a tvořil většinu svých děl. Ať tedy je pro něj nadále klid, pohoda a malebnost svrateckého údolí impulsem a inspirací v jeho dalším badatelském
úsilí. Ad multos annos!
Bronislav Chocholáč
Za profesorem Božidarem Kovačkem
Když v roce 1998 slavila Matice moravská 150. výročí svého založení,
přednesl jeden z hlavních referátů, jímž vzdával hold jak jubilantce, tak
celé slovanské matiční činnosti, tehdejší místopředseda nejstarší z matic
– Matice srbské (založené v roce 1821) – prof. dr. Božidar Kovaček. Jeho
návštěva v Brně zároveň předznamenala oživení vztahů Matice moravské
s touto velkou srbkou kulturní a vědeckou institucí. V roce 2000 byl profesor Kovaček zvolen předsedou Matice srbské a od té doby stál za všemi
společnými akcemi a projekty obou matic, které vyvrcholily v roce 2005
vydáním společného dvojjazyčného česko-srbského sborníku o historii
česko-srbských vztahů v 19. a 20. století nazvaném příznačně Od Moravy
k Moravě.1 S velkou vervou se prof. Kovaček pustil i do příprav druhého
dílu sborníku. Bohužel, zákeřná choroba jeho energii v posledním roce
postupně odčerpávala. Naposledy mu umožnila vystoupit na veřejnosti
koncem prosince loňského roku, kdy převzal prestižní cenu Matice srbské.2
1
H l a d k ý , Ladislav – C h o c h o l á č , Bronislav – J a n , Libor – Š t ě p á n e k , Václav (edd.): Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20.
století. Brno 2005.
2
Cena Mladena Leskovce se uděluje každý třetí rok za celoživotní dílo v oblasti literární
historiografie.
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Koncem března pak přišla z Nového Sadu, sídla Matice srbské a města,
s nímž prof. Kovaček, ač rodák z Bosny (1930), spojil prakticky celý svůj
život a svoji vědeckou kariéru, smutná zpráva: 30. března 2007 předseda
Matice srbské svůj boj prohrál.
Prof. Kovaček byl bezesporu vůdčí osobností a autoritou srbského
vědeckého i kulturního života. Přesto jej však vždy zdobila skromnost,
vstřícnost, otevřenost diskusi. Byl také člověkem neobyčejně šarmantním,
srdečným a mimořádně společenským. S Maticí srbskou spojil prakticky
celý svůj profesně aktivní život. Jejím členem se stal v roce 1963. V matici
pak působil dlouhá léta jako vedoucí knihovny, člen řídícího a výkonného
výboru, založil a byl dlouholetým tajemníkem Oddělení Matice srbské pro
scénická umění a hudbu a vedoucím redaktorem Sborníku Matice srbské
pro scénické umění a hudbu (Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti
i muziku), aktivně se účastnil také redakční činnosti ve Sborníku Matice
srbské pro literaturu (Zbornik Matice srpske za književnost), dlouhodobě
pracoval na největším projektu Matice srbské – Srbském biografickém slovníku
(Srpski biografski rečnik), sedmnáct let pak byl místopředsedou Matice
(1982–1999) a konečně, od roku 2000 až do své smrti, pak jejím předsedou. Jakožto eminentní kulturní historik své instituci samozřejmě věnoval
i svůj vědecký zájem, jehož plody byla řada publikací přibližujících historii
Matice srbské a její významné členy, z nichž připomeňme alespoň bohatě
ilustrované stručné dějiny, vydané k 175. výročí založení Matice Matica
srpska 1826–2001,3 monografii Matica srpska z roku 1967,4 či historický
spis Srbi u Pešti marta 1848.5
Vědeckou kariéru začal prof. Kovaček koncem padesátých let jako
asistent na tehdy prakticky nově založené Filozofické fakultě Novosadské
univerzity, kde se později také stal profesorem literární a kulturní historie.
Sám byl v roce 1970 jedním ze zakladatelů novosadské Akademie umění, na
níž pak působil jako profesor se zaměřením na starší historii jihoslovanské
dramatiky a divadla a postupně na této vysokoškolské instituci zastával
funkce vedoucího katedry dramatického umění, proděkana a v letech
1976–1981 i děkana.
Své vědecké zájmy soustředil Božidar Kovaček na zkoumání srbské
a šířeji jihoslovanské literární, divadelní a kulturní historie v 18. a 19. století, zabýval se však také dějinami zejména srbsko-maďarských kulturních
a literárních vztahů a styků. Jak napsal v laudatio k udělení ceny Mladena
Leskovce jeho mladší spolupracovník, literární historik a šéfredaktor nejstaršího matičního časopisu (založeného v roce 1824) – Letopisu Matice
srbské – Ivan Negrišorac, „Kovaček svoji historiografickou činnost pochopil
jako úporné odhalování neznámého a připomínání si zapomenutého“, s tím,
3
4
5

K o v a č e k , Božidar: Matica srpska 1826–2001. Novi Sad 2001.
K o v a č e k , Božidar – R e d ž e p , Draško: Matica srpska. Novi Sad 1967.
K o v a č e k , B.: Srbi u Pešti marta 1848. Novi Sad 2000.
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že se nevyhýbal ani zdánlivě „malým“ tématům, přičemž se mu obvykle
podařilo ukázat, že „to, co vypadá jako malé, ve skutečnosti malým není a má
takový význam pro literární a divadelní rozvoj, že se zapomnění jednoduše
nesmí dovolit“.6
O srbském divadle a dramatu publikoval Kovaček více než patnáct set
stran. Souhrn svých studií z této oblasti zveřejnil ve třísvazkovém sborníku
Talia i Klio,7 kardinálním díle srbské teatrologie, jehož druhý a třetí díl vyšly
nedlouho před autorovu smrtí. Součástí jeho celoživotního opusu je také
řada vědeckých monografií o srbských kulturních pracovnících a tvůrcích,
vždy založených na zevrubném studiu archivního materiálu.8Mimořádně
cenná a záslužná pro srbskou kulturní historii ovšem byla i Kovačkova
práce ediční, jejímž eminentním výstupem je několik komentovaných
soupisů korespondence předních srbských intelektuálů, vždy tak či onak
vázaných na činnost Matice.
Kovačkův vědecký odkaz činí dvanáct monografií a stovky mimořádných studií a článků o historii srbské kultury a jejích tvůrcích. Ty zůstanou
samozřejmě trvalou památkou jeho neúnavné badatelské činnosti. Kovaček
jako předseda Matice srbské, který obnovil její bohatou spolupráci s dalšími
slovanskými maticemi, člověk bytostně se zasazující za rozvíjení kulturní
spolupráce mezi Srby a okolními národy, jako dobrý duch srbské kultury,
však bude citelně chybět.
Václav Štěpánek
Mysliti (na) Dušana Třeštíka
Dušan Třeštík sice nepatřil ke kruhu autorů, jenž se soustředil kolem Časopisu Matice moravské. Svým dílem a zejména způsobem myšlení však ovlivnil
výzkum starších moravských dějin a zasloužil se o jejich přesnější vsazení do
širších středoevropských souřadnic. Všechny jeho významnější práce byly také
pro časopis recenzovány. Následujícími řádky si redakce připomíná jeho památku
a vědecký odkaz.
Redakce
Nemohu si zvyknout psát o Dušanu Třeštíkovi v minulém čase. Zpráva
o jeho smrti byla nečekaná a neuvěřitelná. A žádnou kritikou ji bohužel
nelze zpochybnit a prohlásit za falzum, i když je zcela absurdní. Některá
fakta jsou nevyvratitelná i pro tak přísné a neústupné kritiky, jako byl
Dušan Třeštík. Stále ještě nejsem schopen chladně uvažovat o celku jeho
6
N e g r i š o r a c , Ivan: Književnoistorijografska procedura i romaneskna imaginacija.
Letopis Matice srpske (Novi Sad), roč. 183, mart 2007, s. 373.
7
K o v a č e k , Božidar: Talia i Klio. I. Novi Sad 1991, II. a III. Novi Sad 2006.
8
Např. K o v a č e k , Božidar: Jovan Đorđević. Novi Sad 19641 a 20062 (J. Djordjević
/1826–1900/ byl významným funkcionářem Matice srbské, zakladatelem Srbského národního divadla v Novém Sadě a prvním ředitelem Národního divadla v Bělehradě, mj. je také
tvůrcem srbské hymny).
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díla a myšlení. Omezím se zde na několik osobních poznámek a obrazů,
jež se mi vryly do paměti. O mezibilanci jeho výzkumů jsem se pokusil ve
sborníku věnovaném jeho 70. narozeninám.1 V době psaní jubilejní studie
jsem neměl k dispozici jeho poslední dvě velké práce, které jsou bilancí
jeho badatelské cesty „k počátkům“ Evropy národů a států. Kdybych tyto
knihy znal, napsal bych asi některé pasáže své úvahy poněkud jinak.
V našem časopise se sluší vzpomenout jeho podílu na novém vědeckém obrazu dějin Moravy. Očekávali jsme, že téma Velké Moravy zpracuje
jako nejpovolanější historik právě on. Dlouho se na tento úkol připravoval.
Říkal tehdy: musím nejdříve shromáždit komplex pramenů, které o tématu
spolehlivě vypovídají. To byl úvodní profesionální princip každé jeho práce. A do komplexu pramenů o Velké Moravě patří i systematické a dobře
dokumentované archeologické výzkumy, které se od počátku padesátých let
na Moravě prováděly v Mikulčicích, ve Starém Městě a na Pohansku i jinde,
za vedení tří moravským údělníků, profesorů Poulíka, Hrubého a Kalouska,
a pak jeho nástupce Bořivoje Dostála. Dušan Třeštík nejen že pochopil,
ale i realizoval velkou proměnu historiografických paradigmat své doby,
spočívající v tom, že se naše věda otevřela jiným vědeckým disciplinám.
Přestali jsme vést neplodné diskuse o tom, kde jsou hranice mezi sociologií
a historií, historií a antropologií a etnologií, historií a jazykovědou, historií
a uměnovědou, a pochopili jsme, že „fachidiotismus“ ani od věd odtržená
„filozofie dějin“ nikam nevedou a že všechny společenské vědy jsou různé
cesty, směřující k jedinému cíli, a to je poznání společnosti, kultury a dějin.
Zatímco jiní kladli výsledky různých věd vedle sebe, pronikal Třeštík do
jejich praktik, metod, paradigmat, ne však tím, že by vzal krompáč a pomáhal archeologům, nebo se učil uměnovědný enigmatický jazyk či studoval
všechna stadia moderní filologie. Pronikal do příbuzných oborů spoluprací
se „specialisty“, kteří onu komplexnost společenských věd respektovali,
a byl schopen vést dialog o vědě i s přírodovědci.
Myslím, že mezi moravskými archeology se nejvíce sblížil s Bořivojem
Dostálem, vedoucím výzkumů na Pohansku a „objevitelem“ velmožského
dvorce na této lokalitě. Sám jsem na Pohansko také často dojížděl a znám
atmosféru tohoto bájného místa i kolegiální ovzduší nekonečných diskusí,
které tam probíhaly. V Třeštíkově obrazu dějin Velké Moravy, ke kterému
přistoupil, až ten relevantní komplex písemných, archeologických a etnologických pramenů a znalostí shromáždil, má Pohansko významné místo.
Neměl tehdy co činit pouze s archeology. Bádání a psaní o Velké
Moravě bylo velkým tématem národní i mezinárodní obce badatelů různých oborů. Předpokladem pokroku poznání bylo také vyvrácení během
staletí nakupených mýtů a pověstí o Velké Moravě, původu Moravanů,
1
V á l k a , Josef: Dušan Třeštík v kontinuitě a diskontinuitě dějepisectví. In: Dějiny ve věku
nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha 2003, s. 305–318.
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o christianizaci a neustálého psaní a mluvení mediálně podporovaných,
věci oddaných, nicméně naivních diletantů. Třeštík na sebe vzal těžký
úkol tuto moderní mytologii vyvrátit a převést diskurz o Velké Moravě na
pevnou půdu soudobé vědy. Vyznával zásadu, že omyly, výmysly, polopravdy a nové účelové mýty i zastaralé teorie je třeba z vědy vymýtit. Bylo
to jediné pole, kde byl nesmiřitelný. Někdy byly jeho kritiky chápány jako
obrazoborectví a nihilismus. Ale nakonec to byl právě on, který Moravu
nejvíce oslavil, když z trosek mýtů, z hrobů a z hlíny vykopávek, z nového
čtení pramenů a ze své erudice vytvořil z Moravy první západoslovanský
stát, který se stal modelem pro jiné kmeny a pokračoval v přemyslovském
státě v moravských údělech a v markrabství. Dušan Třeštík postavil počátky
Moravy na pevné historické základy a uvedl tuto zemi do vědy jako jednu
z civilizačně nejvyspělejších zemí středověké střední Evropy. Měl by být
prohlášen za „čestného Moravana“.
Moravský exkurz však byl jen jednou, i když významnou, zastávkou
na Třeštíkově cestě do hlubin písemnými prameny nedoložené minulosti,
kde se odehrávají počátky středoevropských států, národů a křesťanství.
Nebyl ani první ani jediný, kdo se pokoušel k počátkům evropských národů,
států a křesťanství proniknout. Je to jedna z nejskvělejších „causes célèbres“
moderního dějepisectví a jiných věd a Třeštík jí u nás vrátil středoevropský
obzor. Studoval situaci v Polsku – do jehož kultury mu otevírala brány
jeho nezapomenutelná manželka a skvělá badatelka Barbara Krzemieńská.
Byl v raném středověku doma v Uhrách a na Slovensku, ve Skandinávii,
i v Německu a na Západě. Jeho znalosti literatury a posledních výzkumů
a teorií jsou kompletní. A nebyl také první, kdo uvedl do historie českých
zemí myšlení „přírodních národů“ s jeho mýty, rituály a symboly, přežívajícími dlouho do historie, kde dodnes zanechalo stopy. Touto cestou se
pokoušeli k „počátkům“ pronikat etnografové, jazykovědci a religionisté,
ale historikové na jejich postupy dlouho nebrali zřetel. Zejména u nás,
kde pozitivismus Gollovy školy tyto oblasti vědění z chrámu vládnoucí
politické historie vylučoval. Ke všemu přišly nekonečné spory o interpretaci
nejstarších historických dokumentů, zejména legend a o dataci událostí.
Že bez přesné nebo přibližné chronologie není historiografie možná,
věděl již Balbín. Od třicátých let dvacátého století let vznikla řada prací
o nejstarších českých dějinách, které vycházely ze srovnávací mytologie
a pokoušely se ji spojit s historickou kritikou. Některých těchto badatelů
si Třeštík vážil a křísil je ze zapomenutí: například velkého intelektuála
a myslitele Záviše Kalandru, historika a prehistorika Turka, méně pak Jana
Slavíka a strukturalistické literární historiky.
Od poloviny minulého století ovšem dosáhly velkého pokroku společenské vědy zabývající se dějinami komplexně a po marxismu přišla
hodina strukturální antropologie a mytologie, dějin náboženství a zejména
nového pojetí kulturních dějin. Dušan Těštík všechny tyto proudy studoval
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a sledoval s jediným cílem: jak to všechno použít pro studium středoevropského přechodu od prehistorie k historii, pro poznání doby mezi mytologií
a historií a raného středověku. Výsledky jsou uloženy v jeho knize Mýty
kmene Čechů.2 Pokusil se v ní posunout přesné vědění do 7.–10. století,
do doby našich počátků, o nichž máme tak málo přesných zpráv. Když si
tuto práci pročítám znovu, ohromuje mne šíře Třeštíkovy erudice a jeho
myšlenkové kázně i literárního talentu. Od svých předchůdců i mnoha
současníků se odlišuje právě tím, že nepřestává být ani na chvíli historikem a že dovede mýty, pověsti, rituály, symboly, jména, místa začlenit do
dějin. A že vypravování, zapsaná chronologicky nepřesně, začleňuje do
historického obrazu kultury, v němž mytologická a historická imaginace
hraje tak velkou roli. To, co pozitivisté z dějin vylučovali, do nich Třeštík
znovu vrací a přetavuje v nové vědecké velké vypravování. Jeho epochální
Počátky Přemyslovců 3 jsou symbolicky věnovány „památce Františka Palackého, největšího z českých historiků“.
Třeštíkův obraz nejstarších dějin a „počátků“ je zdánlivě drsný
a krutý. Najít odvahu napsat dnes, v době renesance nacionálních a náboženských fanatismů, pravdu o dějinách byl akt intelektuální odvahy.
Věda však nemůže postupovat jinak než proměňovat pověsti a pohádky
a nacionální a ideologické deformace dějin v jejich krutou skutečnost.
Počátky středověkých států brutální skutečně byly: vraždy nejen panovníků a světců, ale vyhubení celých kmenů nebo družin, otroctví jako forma
závislosti a otroci jako nejcennější zdroj důchodů, lovy na lidi a výnosný
obchod s lidskými bytostmi. V tomto chaosu a brutalitě a často náhodných
událostech se postupně – ukázal Třeštík – prosazuje stát jako politická
organizace svobodných mužů s modernizujícími se zákony a působí
civilizační úloha křesťanství jako státní ideologie. Třeštík nám představil
skutečný svět. Definitivně odstranil iluze o „zlatém věku“, ale ukázal, jak
začal historický pokrok civilizace, stále znovu a znovu ohrožovaný. Třeštík
dovedl počátky Čechů a Moravanů, Poláků a Uhrů do tohoto civilizačního
procesu začlenit a představit Středoevropany jako statečné a sebevědomé
svobodné „muže“. Myslím, že chtěl u středoevropských národů posílit jejich
národní sebevědomí i vědomí společných základů Evropy.
Svým intelektuálním zájmem přesahoval Třeštík pole historické vědy
a pronikal do labyrintů myšlení druhé poloviny „století extrémů“. Své
ideové jistoty humanismu, demokracie a liberalismu měl snad od narození
pevně zakódovány v rodinné tradici a žádný povrchní ideologismus nebo
módní religiozita, která chce ideologie nahradit, na něj nepůsobily. Žil
2
T ř e š t í k , Dušan: Mýty kmene Čechů. (7.–10. století). Tři studie ke „starým pověstem
českým“. Praha 2003. Kniha je věnována památce Záviše Kalandry. T ř e š t í k , Dušan:
Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha 2001.
3
T ř e š t í k , Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). Praha
1997.
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dějiny své doby jako každý jiný slušný občan a nepodlehl spolu s národem
lžím. Myslím, že ani strach nedeterminoval jeho život. Determinovalo jej
myšlení, bádání a práce, která měla daleko větší smysl než desítky proklamací a petic. Když jsem ho někdy v šedesátých letech poznal, byl to již
intelektuálně zralý a vyrovnaný člověk. Čekal na převrat? Nevím, ale jsou
různé druhy čekání: v hospodě u piva s tvrdými řečmi o vládnoucím systému
na jednom pólu a servilitou na druhém pólu existence. Ani ve vědeckém
světě takto nečekala jen malá skupina lidí. Ale život v nesnadné době bylo
možno trávit i normální vědeckou a intelektuální prací, i za cenu, že vše co
promyslím, nebude ihned publikováno. Sledoval pohyb myšlení nejen ve
své vědě například prostřednictvím Polska, kde měla věda daleko větší prostor svobody než v myšlenkově vyprázdněné a ošuntělé úřední normalizaci.
I doma se dalo svobodně myslet a orientovat se nejen v kumulaci poznatků,
ale i v proměnách teorií, myšlenkových systémů, nebo – odmítneme-li slovo
systém – v myšlení samotném. Měl dobré informace jak o škole „Annales“,
o jejích různých variantách, ale i o německém a anglosaském myšlení, kde
se v sedmdesátých letech epistemologické východisko vědění a věd obrátilo na ruby. Je to obyčejně označováno jako postmoderna. Třeštík tento
termín, podobně jako V. Bělohradský i domácí vědoucí, převzal a věděl,
o čem mluví, na rozdíl od desítek rychlokvašených postmodernistů, kteří se
u nás po Listopadu vynořili, a na rozdíl o nevědoucích kritiků postmoderny,
kteří nepochopili, co tento obrat přinesl. Věděl, že slovo post- neznamená
anti- a že konstruktivní postmodernisté neodmítají v duchu revolty proti
modernitě její intelektuální základy a její dědictví, jako je svoboda, liberalismus nebo sociální myšlení. Hlavní drama postmoderny se odehrálo
jako obvykle nejdříve v umění a prvními teoretiky byli architekti, pak
teprve filozofové a sociologové – s rozpaky i historikové. Dušan Třeštík
nebyl destruktivní a dekonstruktivní postmodernista, ale vyznával pozitivní
smysl nutné postmoderní změny. Například rozchod s vizí jedné pravdy
a jednoho myšlenkového systému. Postmoderna přijala pluralitu myšlení
a pravd jako plodný a legitimní myšlenkový princip.
Po Listopadu neváhal nosit kůži na trh medií a získal v nich pevnou
pozici respektovaného mluvčího z pozic historika, vyjadřujícího se k problémům přítomné doby.4 V propojení minulosti s přítomností a sdělování
moderních vědeckých poznatků širokému publiku ostatně viděl smysl
historické práce. Jeho drsný a pravdivý diskurz nebyl vždy pochopen, ale
nemohl být pominut. Málokomu se podařilo realizovat poslání skutečného
vědce a intelektuála jako jemu.
Josef Válka
* * *
4
Výbory z jeho esejistiky a publicistiky: T ř e š t í k , Dušan: Mysliti dějiny. Praha
– Litomyšl 1999 a t ý ž : Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha 2005.
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Uprostřed noci, která se právě překulila do nového dne a v kalendáři
se začal psát 23. srpen roku 2007, se ve čtyřiasedmdesáti letech uzavřela
pouť Dušana Třeštíka. Vzápětí se ke slovu přihlásily náhodně roztroušené
vzpomínky, mezi než se začala neodbytně vtírat otázka, co jsme vlastně
ztratili. Kulturní veřejnost asi bude postrádat trefné i provokující glosy,
jimiž se Dušan Třeštík vracel k bolavým místům národních i státních dějin
a zároveň dokazoval, jak je naše myšlení sevřeno minulostí, přestože se
rádi chlubíme racionálně vyváženým vztahem ke všemu přítomnému.
A historická obec?
Koncem srpna převládly osobně laděné dojmy a pocity, jež se pohybovaly někde mezi „nenahraditelným“ a „nezapomenutelným“. Vedle
nich však zazněly hlasy, které připomínaly, že Dušan Třeštík vyměnil 16.
století za raný středověk údajně jen proto, že dvě listiny a tucet vesměs
zmatených, pozdních nebo dokonce ztracených letopisů povýšilo vznik
českého státu na prostor, kde neplatí téměř žádná pravidla a kde si mohl
bez zábran „vymýšlet“.
Dušan Třeštík skutečně dokázal ohromit a po listopadu 1989 pravidelně plnil stránky domácích tiskovin výklady, jejichž obsah přiváděl
k zoufalství archeology, znalce soudobých dějin, národního obrození
i doby předbělohorské. Neotřelé nápady a netušené souvislosti z něj učinily
obdivovanou i proklínanou osobnost. Kým tedy byl? Snílkem, který svým
představám obětoval historické řemeslo nebo vzdělaným a kultivovaným
vypravěčem, jenž v hrstce zpráv (tak jako málokdo před ním) objevoval
kontury dávno zmizelého světa našich předků?
Připomeňme si, že Dušan Třeštík vždy vybočoval z pokleslého
průměru. Že popuzoval a dráždil již prvními recenzemi a anotacemi,
které s požehnáním Františka Grause chystal pro Československý časopis
historický. Že i drobné glosy chápal jako fórum k vyslovení vlastního
názoru, jehož nesmlouvavost často přesahovala dobové zvyklosti a budila
zasloužený úžas.
František Graus bděl také nad vydáním první velké Třeštíkovy práce
o Kosmovi a jeho kronice. Snad v předtuše blížící se katastrofy donutil
svého nejbližšího žáka a chráněnce, aby do tisku odevzdal nehotový
rukopis. S odstupem času můžeme dodat naštěstí, a to nikoliv jen proto,
že František Graus emigroval a Dušan Třeštík čelil prověrkovému řízení,
které vyústilo v bezmála desetiletý publikační zákaz, ale zejména proto, že
„Kosmas“ otevřel nové možnosti výkladu a současně nabídl cenný pohled
do autorovy dílny.1
Kosmova kronika nebyla sklenuta na obvyklém půdorysu literárněhistorické a textové kritiky. Dušan Třeštík sledoval společenské poměry
1
T ř e š t í k , Dušan: Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha 1968.
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a dílo svatovítského děkana vnímal jako jedinečnou sociální výpověď.
Zajímal se o středověkého učence, který psal o světě, v němž žil a jehož
hodnoty sdílel. Nápaditě vedeným rozborem ukazoval, že spis není pouhou
kodifikací nejstarších českých dějin, ale dosti složitou stavbou, z níž k nám
promlouvá mentalita autora i systém jeho myšlení. Oživil tak minulost
viděnou z pultíku vzdělance konce 11. a počátku 12. století.2
Společenské souřadnice knížecích Čech, do nichž Dušan Třeštík
obratně zasadil úvahy svatovítského děkana, citovaly dokonale promyšlený model středoevropského státu. Podle něj měli králové evropského
Západu přidělovat vazalům majetek, polosvobodné rolníky a otroky ze
svých ohromných rezerv, nicméně v Čechách, Polsku nebo Uhrách masy
podrobeného lidu nebyly, a proto v okamžiku, kdy zdejší dynastie vyvrátily
staré řády, zbavily zemědělce jak svobody, tak majetku, a kromě toho se
staly vlastníkem veškeré dosud neosazené půdy. Navíc získaly půdu knížat,
jež ztratila svou moc v průběhu sjednocování státu. Nejvýznamnější díl
příjmů pocházel z daní a služeb, které byly vymáhány služebnou organizací,
přičemž nabyté důchody sloužily k vydržování státního aparátu, takže se
raně středověké Čechy, Polsko nebo Uhry podobaly jakési „velké knížecí
vesnici“.3
Služebná organizace vzbudila značnou pozornost. Se zájmem byla
přijata na německo-českém pracovním zasedání v Marburgu,4 dočkala se
překladu do maďarštiny5 a vyžádala si jej redakce prestižního polského
časopisu Acta Poloniae Historica.6 S odstupem čtyř dekád se sice potvrzuje,
že přemyslovské državy měly se západními a jižními sousedy společného
více, než se dosud soudilo, a že zvláštní způsob výkladu středoevropských
poměrů oslabuje soubor vážných námitek. Stále však platí, že „služebná
organizace“ zasáhla do mezinárodní diskuse a že přispěla k lepšímu poznání
časného středověku.7
2
Z obdobných pozic Dušan Třeštík přiblížil rovněž osobnost svatovítského děkana.
Dále viz T ř e š t í k , Dušan: Kosmas. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti 19.
Praha 1966. Nezměněný přetisk prvního vydání vyšel ještě o šest let později.
3
K r z e m i e ń s k a , B. – T ř e š t í k , D.: Služebná organizace v raně středověkých
Čechách. ČsČH 12, 1964, s. 637–667; t í ž : Přemyslovská hradiště a služebná organizace
přemyslovského státu. AR 17, 1965, s. 624–644 a s. 649–655.
4
K r z e m i e ń s k a , B. – T ř e š t í k , D.: Zur Problematik der Dienstleute im
frühmittelalterlichen Böhmen. In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Edd. F.
Graus, H. Ludat. Wiesbaden 1967, s. 70–98 (přetištěná diskuse zaplnila s. 98–103).
5
Tře štík, D. – K r z e mie ńska , B . : A kora-középkori állam gazdasági alapi közepeuropabán. Világtörténet 1979, č. 2, s. 8–32.
6
K r z e m i e ń s k a , B. – T ř e š t í k , D.: Wirtschaftliche Grundlagen des frühmittelalterlichen Staates in Mitteleuropa (Böhmen, Polen, Ungarn im 10.-11. Jahrhundert). Acta
Polonia Historica 40, 1979, s. 5–31.
7
Z významných dílčích studií je nutno připomenout ještě K r z e m i e ń s k a , B.
– T ř e š t í k , D.: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě. (Čechy,
Polsko, Uhry v 10.–11. století). HD 1, 1978, s. 149–230; t í ž : Hospodářské základy raně
středověkého státu ve střední Evropě. (Čechy, Polsko, Uhry v 10.–11. století). ČsČH 27, 1979,
s. 113–130.
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Středoevropský model je i dnes předmětem diskuse, která potvrdila
dávno tušené, totiž že „jiskřivá“ šedesátá léta skutečně přála mezinárodní
spolupráci. Dušan Třeštík (mimo jiné i zásluhou své ženy Barbary Krze
mieńské, které náleží spoluautorské vavříny) hledal přirozené spojence
v Polsku, ovšem jak se sám vyjádřil, právě tehdy a jedině tehdy měl pocit,
že Evropa mluví společným jazykem. Polské dějepisectví a zejména pak
práce Karola Modzelewského se šťastně setkaly s vědomím „společného“.
Odtud pak vedla přímá cesta ke služebné organizaci a vůbec všemu, co
Dušan Třeštík vložil do kolébky státu středoevropského typu.
K šedesátým létům se Dušan Třeštík obracel i ve šťastnějších časech
po roce 1989. Na jakési mentální spojnici mezi Kosmou a středoevropským státem leží Počátky Přemyslovců,8 jež z raného středověku a vzniku
českého státu učinily přitažlivé téma,9 Velká Morava měla vyplnit mezeru
mezi počátkem 9. století a vstupem Přemyslovců do dějin (s úmyslem
objasnit předpokládaný vznik služebné soustavy)10 a Mýty kmene Čechů
lze vnímat jako symbolickou tečku za studiem kroniky svatovítského
děkana Kosmy.11
Staré české mýty i pokus o syntézu dějin staré Moravy zůstaly bohužel
nedokončeny a v posledních letech se Dušan Třeštík netajil obavou, že se
mu nedostává sil ani času a že již nedokáže prověřit všechny své nápady
nebo započaté projekty. Soustředil se tedy na výklad českého 10. století,
nicméně jeho plány bohužel nepřesáhly rámec dílčích kapitol.
Závěrečná poznámka, či spíše bezmocný povzdech kruhem směřuje
k úvodní otázce, jak vlastně přijímat vědecký odkaz Dušana Třeštíka?
Není asi možno přehlédnout, že všechny jeho základní práce v sobě nesou
duchovní pečeť let šedesátých a že nosné myšlenky vznikaly pod silným
vlivem Františka Grause. Místem věčného návratu se pak Dušanu Třeštíkovi stal vznik českého národa a státu, který byl zase vystavěn na přísné
kritice písemných pramenů. Po roce 1989 sice Dušan Třeštík provokoval
vymýšlením národa, postmodernou a dějinami jako účelové, a proto dosti
8
T ř e š t í k , Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). Praha
1997. Vybrané dílčí kapitoly ovšem vznikaly jako samostatné studie a nikoliv jako součást
promyšleného záměru. Samotný autor pak knihu označil za jakýsi pokus o dialog s prameny.
9
Neměli bychom však zapomínat na rozsahem skromnější stejnojmennou práci z počátku
osmdesátých let (T ř e š t í k , Dušan: Počátky Přemyslovců. Praha 1981) nebo velmi úspěšnou
knihu o románském umění, kterou připravil s Anežkou Merhautovou (M e r h a u t o v á ,
Anežka – T ř e š t í k , Dušan: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984).
10
T ř e š t í k , Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech
791–871. Praha 2001. Dějinám Velké Moravy jako obvykle předcházela řada dílčích studií.
Za velmi cennou osobně pokládám T ř e š tí k, Dušan: Místo Velké Moravy v dějinách. Ke stavu
a potřebám bádání o Velké Moravě. ČČH 97, 1999, s. 689–727.
11
T ř e š t í k , Dušan: Mýty kmene Čechů. (7.–10. století). Tři studie ke „starým pověstem
českým“. Praha 2003. Připomeňme si v této souvislosti, že právě v šedesátých letech vznikla
neobyčejně zajímavá studie o přemyslovské pověsti. Dále viz T ř eš tí k , Dušan: Kosmovo pojetí
přemyslovské pověsti. Český lid 52, 1965, s. 305–314.
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vratké konstrukci historiků. Řemeslně dokonalý rozbor písemných zpráv
ale zůstal pevným (byť poněkud nenápadným) svorníkem jeho úvah.
Pravidelné komentáře přinášely svému tvůrci nejen slova uznání,
nýbrž i štědrou porci jízlivých poznámek. Přesto se pouštěl do nových
šarvátek a dále předkládal k veřejné diskusi nečekané spojnice mezi přítomností a minulostí. Těžko rozhodnout proč a možná, že to dobře nevěděl
ani on sám. Čas od času však vzpomínal na dětství v Sudetech (narodil se
1. srpna 1933 v Sobědruhách u Teplic), kde si jeho kamarádi navlékli bílé
podkolenky a mašírovali pod vlajkami Hitlerjugend, ztrátu domova, válečná léta v Ouběnicích a společenský převrat roku 1948, který vnímal jako
gymnazista a od roku 1951 jako student filozofické fakulty. O dvacet let
později se pouze utvrdil v názoru, že mocenské struktury jsou neobyčejně
křehké a že je lze snadno nahrazovat jinými. Možná právě zde bude nutno
hledat odpověď na otázku, proč tak usilovně pátral po jistotách „ve věku
nejistot“ a proč se tolik věnoval vzniku svébytné národní pospolitosti.
Dušan Třeštík vstupoval do aktuálního dění záměrně a rozhodně
neměl pocit, že by se dopouštěl něčeho nemravného nebo že by si dláždil
chodník k věčné slávě. Byl respektován a současně znevažován, což sice
většinou přehlížel, nicméně právě tak se dokázal ohánět perem řádně
přiostřeným. Mentálně nikdy neopustil šedesátá léta, a přece se neubránil
postmoderně, vysmíval se reliktům obrozeneckého myšlení, ovšem zároveň
obdivoval Františka Palackého, vymýšlel národ, aby svou vědeckou kariéru
zasvětil politické emancipaci kmene Čechů. Tím vším byl Dušan Třeštík.
Pestré souvrství názorů a myšlenek, jež nám zanechal, láká, dráždí
a vzrušuje, ale jak tomu bude za několik let? Možná bude zapomenut,
ovšem troufám si tvrdit, že nápaditá práce s prameny zůstane vzorem
i dalším generacím. Obzor krátkého trvání nepochybně přesáhnou úvahy,
jimiž Dušan Třeštík prokázal, že ani ten nejvěrohodnější výklad není ničím
jiným než více či méně důmyslnou konstrukcí, která nevylučuje jiná řešení.
Proto jsem také přesvědčen, že se jeho vlídně ironický úsměv bude i nadále
vznášet nad úhorem české medievistiky.
Martin Wihoda
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Valná hromada Matice moravské
Ve středu 27. června 2007 od 16.00 hodin se konalo v posluchárně
A 21 na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně valné shromáždění naší společnosti. Jak ukládají stanovy sdružení
(čl. 5), bylo oznámení o jeho konání rozesláno dopisem všem členům Matice
moravské. Kromě toho byla tato informace též publikována na internetových stránkách společnosti. Valné hromady se zúčastnilo 36 členů.
Jednání zahájil a řídil (pro stručnost jsou jména uvedena bez titulů)
předseda sdružení Jiří Malíř. Nejdříve byla zvolena návrhová komise ve
složení Tomáš Dvořák, Tomáš Malý a Pavel Pumpr. Po schválení programu jednání přednesl jednatel společnosti zprávu o činnosti společnosti
v loňském roce (plné znění obsahuje následující příspěvek). Dále vystoupil
tajemník redakce Libor Jan s informacemi o činnosti redakce Časopisu
Matice moravské. Stručně připomněl obsah 125. ročníku časopisu, jehož
rozsah dosáhl 604 tiskových stran. Ve svém vystoupení dále věnoval
pozornost obtížím se získáváním příspěvků do recenzní rubriky, postupu
příprav se sestavováním mezinárodní redakce časopisu a předpokládaným
změnám v obsahu periodika, k nimž by od příštího ročníku mělo dojít
(zejména zavedení abstrakt a klíčových slov u všech publikovaných článků
v anglickém jazyce).
Účetní společnosti Hana Ambrožová přednesla zprávu o hospodaření
společnosti, v níž podrobně objasnila jednotlivé příjmové a především
výdajové položky. Následovala zpráva o kontrole hospodaření, která byla
provedena dne 27. června 2007 revizní komisí ve složení Hana Jordánková
(předsedkyně), Tomáš Knoz a Jiří Vaněk (členové). Komise neshledala
žádné nedostatky. Poté byly všechny přednesené zprávy valnou hromadou
jednomyslně schváleny.
V diskusní části valného shromáždění nejdříve vystoupil Jiří Malíř,
který připomněl vydání sborníku k životnímu jubileu Jana Janáka a navrhl
valnému shromáždění vyslovit poděkování za jeho dlouholetou činnost
ve funkci předsedy MM a odpovědného redaktora ČMM. Tento návrh byl
jednomyslně přijat. V další části diskuse Václav Štěpánek informoval valné
shromáždění o úmrtí předsedy Matice srbské pana Božidara Kovačeka
(nekrolog věnovaný této mimořádné osobnosti je otištěn na jiném místě).
Ve svém vystoupení vyslovil obavy, že zdárně „nastartovaná“ spolupráce
(viz sborník Od Moravy k Moravě a další aktivity) s Maticí srbskou po
smrti jejího předsedy zřejmě ochabne. V následujícím diskusním příspěvku vystoupil Jiří Pavelčík s námětem, aby se Matice moravská zabývala
systematickým vydáváním biografického slovníku. V odpovědi na tento
námět Jiří Malíř vysvětlil, že na tak rozsáhlý ediční podnik chybí MM
institucionální zázemí a také dostatečné personální zabezpečení. František
Hejl v krátkém sdělení ocenil činnost MM. Předsedající na závěr diskuse
poděkoval za všechny přednesené příspěvky.
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Na závěr celého jednání přednesl T. Dvořák návrh usnesení, v němž
valné shromáždění jednomyslně 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 a dále
vzalo na vědomí informace a náměty z diskuse.
Valné shromáždění vyslovilo poděkování a uznání Janu Janákovi za
dlouholeté působení ve funkcích předsedy Matice moravské a odpovědného
redaktora Časopisu Matice moravské.
Jednání valného shromáždění bylo ukončeno v 17.15 hodin.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o činnosti Matice moravské v roce 2006
Předložená zpráva o činnosti byla projednána na výborové schůzi
sdružení, která se konala dne 20. června 2007. Výbor společnosti zvolený
na valné hromadě konané dne 7. června 2006 pracoval několik měsíců
pod vedením prof. PhDr. Jana Janáka, CSc., (seznam členů výboru, revizní
komise i schválené redakční rady viz Časopis Matice moravské 125, 2006,
s. 297). Na vlastní žádost se však 25. října 2006 vzdal profesor Jan Janák
předsednictví ve společnosti. Na místo předsedy byl jednomyslně zvolen
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. Profesor Janák byl téhož dne jednomyslně zvolen místopředsedou společnosti. Do konce roku nedošlo k dalším změnám
ve složení výboru ani revizní komise.
Matice moravská ve své činnosti výrazně rozvinula publikační aktivity
a přednáškovou činnost, soustavná pozornost byla dále věnována propagaci
sdružení a rozšiřování členské základny. V současné době (k 15. červnu
2007) má společnost 239 členů. Nepatrné snížení počtu členů (o osm
osob) proti stejnému období loňského roku souvisí s dokončením revize
členské základny. Členové Matice moravské jsou o její činnosti informováni
společně s dalšími zájemci prostřednictvím samostatných webových stránek sdružení (http://www.matice-moravska.cz). V rámci snah informovat
o činnosti společnosti co nejširší odbornou i laickou veřejnost proběhlo
několik prezentačních akcí, z nichž nejvýznamnější se konala na Velvyslanectví České republiky ve Vídni. Dne 4. října 2006 zde došlo k prezentaci
sborníku Tschechen und Österreicher, jenž je výsledkem mezinárodní spolupráce naší společnosti s vídeňskou nadací Janineum. Na konci roku byly
zahájeny práce na vydání dalšího reklamního leporela (první bylo vydáno
v roce 2003). Rozšiřující se vydavatelská produkce sdružení a omezené
skladovací prostory vedly vedení společnosti ke hledání dalších možností,
jak rozšířit distribuci matičních publikací. V průběhu roku bylo kontaktováno několik distribučních společností, z nichž byla navázána funkční
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spolupráce s firmou KOSMAS. Dále využíváme služeb distribuční firmy
Nakladatelství Albert. Od roku 2006 pečuje o distribuci matičních publikací
nový pracovník (na dohodu) – PhDr. Zdeněk Drahoš. V souvislosti s přechodem společnosti na podvojné účetnictví došlo k vymezení kompetencí
mezi pokladníkem sdružení – PhDr. Jiřinou Štouračovou a účetní – Mgr.
Hanou Ambrožovou.
Publikační činnost
Trvalým úkolem společnosti je zajištění vydávání Časopisu Matice
moravské. V roce 2006 byl vydán již 125. ročník. Podobně jako v předchozích několika letech jeho rozsah přesáhl šest set stran. Kromě časopisu
byly vydávány další publikace samostatně nebo v rámci dlouhodobě existujících edičních řad. V rámci Pramenů dějin moravských vyšly tři edice.
V historii této ediční řady, která má svůj počátek již v roce 1910 (Jan
Kabelík: Korespondence a zápisky Jana Helceleta), nemá taková produkce
během jednoho roku obdoby! Jako její 9. svazek byla publikována Práva
a zřízení Markrabství moravského z roku 1545, jehož autorem je Dalibor
Janiš. Ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy
byla vydána Korespondence Daniela Slobody se Samuelem Jurkovičem, kterou
edičně připravil Zdeněk Fišer. Dosud posledním svazkem této řady je práce
Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci, jež do tisku připravili
Tomáš Borovský a Jiří Lach.
Knižnici Matice moravské rozšířilo několik publikací. Monografie
Libora Jana: Václav II. a struktury panovnické moci s analytickými pohledy
na mocenské struktury v přemyslovském státě 13. století a Soni Nezhodové
s názvem Židovský Mikulov, která sleduje dějiny mikulovských Židů od
první zmínky v roce 1369 až do zániku jejich obce v roce 1938, kdy museli
Židé město urychleně opustit před jeho záborem německou okupační
armádou. Vročení 2006 nesou i Pobělohorské konfiskace Tomáše Knoze
s podtitulem Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty.
V knize se autor pokouší v širším historickém kontextu charakterizovat
proces konfiskací, který jako součást potrestání účastníků protihabsburského stavovského povstání výrazně ovlivnil majetkoprávní vztahy nejen
v českých zemích, ale prakticky ve všech zemích střední Evropy.
Kromě výše uvedených publikací vydaných v rámci existujících
edičních řad vydalo sdružení několik sborníků a dalších publikací stojících mimo ediční řady. Ve spolupráci s vídeňskou nadací Janineum došlo
k vydání mezinárodního sborníku s názvem Tschechen und Österreicher.
Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft, jehož editorem byl Tomáš
Knoz. Do sborníku přispělo 35 autorů reprezentujících řadu oborů (historii,
politologii, teologii a další), kteří se ve svých příspěvcích z různých úhlů
pohledu věnovali problematice česko-rakouských vztahů od středověku
po současnost. Produktem rozsáhlé spolupráce, tentokrát s Ústavem sla-
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vistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a brněnskou pobočkou
Historického ústavu AV ČR, bylo vydání dvousvazkového sborníku Studia
Balcanica Bohemo-Slovaca VI, který do tisku připravili Pavel Boček, Ladislav
Hladký, Pavel Krejčí, Petr Stehlík a Václav Štěpánek. Ve sborníku byly
vydány příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu, které se konalo ve dnech 25.–27. dubna 2005 v Brně. Publikované
studie z oblasti historie, politologie, etnologie, jazykovědy, kulturologie
a literární vědy jsou výsledkem práce renomovaných odborníků z Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Srbska
a České republiky. Dále byl vydán jubilejní sborník k poctě prof. PhDr.
Jany Nechutové, CSc., s názvem Querite primum regnum Dei, jenž byl
edičně připraven péčí Heleny Krmíčkové, Anny Pumprové, Dany Růžičkové a Libora Švandy. Sborník obsahuje šest desítek studií a článků od
domácích a zahraničních badatelů (z Itálie, Německa, Polska a Rakouska),
které se věnují problematice antiky a křesťanského středověku, písemnictví
českého a evropského středověku, reformaci a humanismu. Ve spolupráci s Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy a brněnskou
pobočkou Historického ústavu AV ČR byl vydán i sborník redigovaný
Tomášem Borovským, Jiřím Hanušem a Milanem Řepou s názvem Kultura
jako téma a problém dějepisectví připomínající životní jubileum prof. PhDr.
Jaroslava Marka, CSc. Pro výše uvedené středisko byly vydány další dva
sborníky z konferencí. První s názvem Moravské vyrovnání z roku 1905:
možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě do tisku připravili
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř, druhý s titulem Stát, státnost a rituály
přemyslovského věku Martin Wihoda a Demeter Malaťák. Jako poslední byl
vydán první svazek Osobností moravských dějin, do něhož kromě historiků
přispěli taktéž jazykovědci a literární historikové. Tři desítky medailonků
do tisku připravili Libor Jan, Zdeněk Drahoš, Demeter Malaťák a Pavel
Pumpr. Lze jen doufat, že v dalších svazcích budou mezi osobnostmi
a autory příspěvků zastoupeny také ženy.
Přednášková činnost
V průběhu roku bylo uspořádáno několik samostatných přednášek předních domácích a zahraničních odborníků opět ve spolupráci
s Historickým ústavem Filozofické fakulty MU v Brně. O své poznatky se
s posluchači rozdělili:
Gottfried Wagner: Vom Umgang mit allgemeiner und familiärer Geschichte Deutsche und Juden nach 1945. Der Fall Wagner-Peck
Emil Voráček (Praha): Eurasijství v ruské historiografii
Herbert Karner (Wien): Die Wiener Hofburg in der Frühen Neuzeit.
Historische und Kunsthistorische Fragestellungen
Mark Hengerer (Konstanz): Kaiserhof und Adel im 17. Jahrhundert.
Erträge und Desiderate der Forschung
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Zdeněk Dragoun (Praha): Románské domy v románské Praze
Albrecht Diem (Wien): Konstruierte Heilige Hagiographie als Quelle
zum Verständnis zum Frühmittelalter.
V samotném závěru roku došlo k prezentaci knihy Heleny Baslerové – Marie Brandeisové – Jiřího K. Kroupy – Jany Stárkové: Vídeňští
Češi 1945–2005. K dějinám národnostní menšiny. Die Wiener Tschechen
1945–2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe. Wien – Praha 2006.
Výše uvedených přednášek a prezentace se účastnilo v průměru 40
osob především z řad pedagogů a studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ale i z dalších brněnských pracovišť (Historického ústavu
AV ČR, Moravského zemského archivu, Archivu města Brna, Moravského
zemského muzea a dalších).
Získávání finančních prostředků
Další oblastí činnosti výboru bylo získávání finančních prostředků
pro naši práci. Výše uvedené rozsáhlé aktivity společnosti není možné
financovat pouze z členských příspěvků a prodeje publikací. Opětovně,
jako v minulých letech, byly podány projekty s žádostí o finanční příspěvek
na Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, na
Radu vědeckých společností při AV ČR a na Nadaci Českého literárního
fondu. Naše hospodaření s finančními prostředky bylo v loňském roce
podrobeno kontrole ze strany Jihomoravského kraje, která proběhla dne
8. prosince 2006. Kontrolní komise neshledala žádných pochybení. Další
podrobnosti o finančním hospodaření obsahuje následující zpráva účetní
společnosti Hany Ambrožové.
Úkoly na následující období (rok 2007)
1. V oblasti publikační zajistit vydání dvou čísel 126. ročníku ČMM
a jubilejního sborníku k 75. narozeninám profesora Janáka. Knižnici
Matice moravské rozšířit o další tři svazky (práce Martina Wihody, Zdeňky
Stokláskové a Lukáše Fasory). Je nutné, aby výbor společnosti společně
s redakční radou ČMM věnoval zvýšenou pozornost zejména zajištění
vydání sborníku a zvláště pak jednotlivých čísel časopisu.
2. V oblasti přednáškové realizovat doktorandský workshop Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der Historischen
Anthropologie und Kulturwissenschaften, jehož dalšími pořadateli budou:
Institut für Geschichte Universität Wien, Historický ústav FF MU v Brně
a Ústav českých dějin FF UK v Praze. Dále bude připraveno šest až osm
samostatných vystoupení domácích a zahraničních odborníků.
3. V oblasti organizační a zajišťování finančních prostředků již byly
podány v požadovaných termínech (od října 2006 do ledna 2007) granty
a žádosti o finanční podporu některých z výše uvedených publikací. Jme-
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novitě se jednalo o Ministerstvo kultury ČR, Radu vědeckých společností
při Akademii věd ČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Nadaci
Českého literárního fondu. K naplnění výše uvedených úkolů bude nutné
získat nejméně 400 000 Kč. Nadále je nutné, aby výbor hledal další možnosti pro distribuci matičních publikací. Bedlivou pozornost je nutné věnovat
problematice účetnictví společnosti ve spolupráci s firmou Gingko.
***
V současné době je možné konstatovat, že byl bezezbytku naplněn
plán činnosti stanovený pro rok 2006. Vydání dvanácti knih, ať již samostatně nebo ve spolupráci s dalšími institucemi, a zároveň publikování
dvou čísel ČMM je, při uvážení vydavatelských podmínek MM, výsledek
mimořádně příznivý. Stabilizovala se přednášková činnost společnosti,
naopak stále se nedaří zapojit do činnosti společnosti ve větším měřítku
studenty historie bakalářského a magisterského stupně. Na tomto místě
bych chtěl požádat všechny přítomné učitele, aby na své studenty působili,
informovali je o aktivitách společnosti a „přitáhli“ je mezi její členy.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem, kteří jste se aktivním způsobem podíleli na činnosti Matice moravské a napomohli jste tak k dalšímu
zdárnému roku v její mnohaleté historii, jménem výboru i jménem svým
co nejsrdečněji poděkoval.
Bronislav Chocholáč
Zpráva o hospodaření Matice moravské za rok 2006
Výnosy za rok 2006 činily 1,413 tis. Kč, náklady 1,381 tis. Kč.
Hospodářský výsledek tedy činil 32 tis. Kč a je tvořen z hlavní činnosti
sdružení (publikační vydavatelská činnost).
Členění nákladů podle jednotlivých účetních kapitol:
Materiál 22 tis. Kč;
Služby 1,227 tis. Kč (tisk a výroba publikací 1,184 tis. Kč, poštovné 42
tis. Kč);
Osobní náklady 126 tis. Kč (autorské honoráře 93 tis. Kč, ostatní 33 tis.
Kč – v tom mzdy pracovníků sdružení ve výši 29 tis. Kč);
Ostatní náklady ve výši 6 tis. Kč tvoří především poplatky bance.
Členění výnosů:
Tržby ve výši 604 tis. Kč představují tržby z vlastního prodeje vydaných
publikací a poskytování služeb dalším subjektům v podobě výroby publikací.
Změna stavu zásob 354 tis. Kč (tj. přírůstek skladu publikací).
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Přijaté příspěvky ve výši 47 tis. Kč jsou členské příspěvky členů nebo
příspěvky na činnost.
Provozní dotace ve výši 408 tis. Kč jsou dotace na činnost sdružení ze
státních a veřejných zdrojů (v tom 145 tis. Kč dotace ze státního rozpočtu,
263 tis. Kč ostatní dotace a dary).
V roce 2006 byly uhrazeny veškeré výdaje spojené s vydáváním 125.
ročníku Časopisu Matice moravské. Dále bylo finančně zajištěno vydání publikace Osobnosti moravských dějin, monografií Libora Jana Václav II. a struktury
panovnické moci a Tomáše Knoze Pobělohorské konfiskace, sborníku Tschechen
und Österreicher, sborníků z konferencí Stát, státnost a rituály přemyslovského
věku, Moravské vyrovnání z roku 1905, Studia Balcanica Bohemo-Slovaca IV,
jubilejních sborníků Querite primum regnum Dei a Kultura jako téma a problém dějepisectví, edice pramenů Práva a zřízení Markrabství moravského
z roku 1545, edicí korespondence Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné
korespondenci a Korespondence Daniela Svobody se Samuelem Jurkovičem.
Hana Ambrožová
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